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Kormányzati elvonások
Budapesten a szociális hozzájárulási adó megemelése idén
11,7 milliárd forintos mínuszt eredményez, jövőre pedig 35 milliárdot (az idei 10
milliárdhoz képest plusz 25
milliárdot kell befizetni).
A járvány miatt idén 25-26
milliárdos veszteség érheti a
budapesti közösségi közlekedést, a főváros cégeinél is

(fürdők, FKF) többmilliárdos
lesz a kiesés. A buszpótlásra
szánt 3,2 milliárd forintot
csak jövőre utalja át a kormány. A főváros saját bevételeinek 62 százalékát kitevő
iparűzési adó visszaesése –
amelynek idei előlegét szeptember 30-áig kell befizetni
– három év alatt 100 milliárdos mínusszal járhat.

Az elvonások és a veszteségek
miatt a Fővárosi Önkormányzatnak 65 milliárd forintot
kellett zárolnia a város működőképessége és likviditása
érdekében. A beruházások,
felújítások elhalasztásával
kapcsolatban október 15-én
arról döntöttek, hogy a 11,7
milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulás emelése

Zugló bevételkiesései az év végéig
Parkolási díj
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A gépjárműadóból származó
bevételek jövőre is a központi költségvetésbe folynak be –
sok önkormányzatnak ez volt
az egyetlen saját bevétele –,
ez országosan mintegy 87
milliárd forintot jelent.

Csehországban a kormány minden lakos után
47 euró (mintegy 16 000 forint) támogatást
fizet a helyhatóságoknak.

Olaszországban a 25 milliárdos ösztönző csomag egy részét helyi szinten osztják el arányosan. A rászoruló családok 400–800
(140–280 ezer forint) eurónyi juttatást kapnak.
A kormány együttműködik a tartományokkal
veszteségeik megosztásában, az újrahitelezésben, valamint az adósságaik leírásában.
Nagy-Britanniában novemberig a kormány
4,6 milliárd angol font értékben biztosít támogatást a helyi önkormányzatoknak. Külön utalt
még pénzt az idősek védelmére (1,1 Mrd),
tesztekre (0,3 Mrd), hajléktalanok támogatására (0,1 Mrd). A bezárásra kötelezett vállalkozások dolgozóinak fizetését 80 százalékban átvállalja a kormány.

Idegenforgalmi
adó

Ingatlanértékesítés
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Ilyen a Covidosztály belülről

Ausztriában 42 millió eurót fizettek ki 214
helyhatóságnak.

millió forint

–2,3

Évzáró interjú
a polgármesterrel

SZEGEdI
IStVÁNNÉ

Szlovákia az egész lakosságot másodszor is
teszteli, a költségeket a kormány állja. A bezárásra kötelezett vállalkozások dolgozóinak
fizetését is 80 százalékban átvállalja a kormány.

Gépjárműadó
elvonása

Iparűzési adó

miatti összeggel együtt 68,4
milliárd forintnyi átcsoportosítást kellett végrehajtani.
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hORVÁth
cSABA

Összesen

–4,821
milliárd forint

millió forint

2020. november közepéig összesített adatok alapján készült becslés

Koltai Róbert
visszatért Zuglóba
A legendás színművész egész életét és színészi pályafutását meghatározta egy mese amely itt, Zuglóban kelt életre. Koltai Róbert,
sok év után, a kedvünkért tért vissza az egykori családi fészekhez az Öv utcába. Cikkünk a 16–17 oldalon.
Fotó: Balogh Róbert

Franciaországban 7 milliárd eurót osztott
szét a kormány a régiók számára, amiből szociális juttatásokat biztosítanak, adókedvezményeket adnak, és a kérelmező lakosok az
energiaszámlákra fizetési halasztást is kapnak.
Spanyolország kormánya a digitális átállás
megkönnyítésére 173,5 millió eurós alapot hozott létre. A művészeti ágazat kieső bevételeit
is kompenzálja, valamint a helyi hatóságok
2020-ra és 2021-re 5-5 millió eurós (1,8 Mrd
forint) támogatást kapnak.
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Minden Olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kíván a Zuglói Lapok szerkesztősége!
A Zuglói Lapok következő száma január 12-én jelenik meg, kérjük, addig is zuglói hírekért látogassák a zuglo.hu-t és Zugló hivatalos Facebook-oldalát.
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jegyzet
hiszem és remélem
Advent a várakozás, a csendesség, az egymásra figyelés időszaka. A koszorún lassan
meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Minden gyertya szimbolizál valamit. Az első a
hit gyertyája, a második a reményé, a harmadik az örömé, a negyedik pedig a szereteté. És hogy mit jelentenek ma, 2020
ünnepi készülődése során ezek a szavak?
Nekem azt, hogy hiszem, jövőre egy sokkal
szebb év vár ránk, mert remélem, hogy
hamarosan túl leszünk a nehézségeken, és
minél többen gyógyulnak meg. Örülök,
hogy idén sok érdekes lapot, színes interjút,
hasznos cikket készíthettünk önöknek. És a
szeretet? Egyrészt szeretném, ha ez jövőre
is így lenne, másrészt szeretném, hogy
karácsony estéjén mindenki hívja fel legalább egy olyan családtagját, ismerősét,
szomszédját, akiről tudja, hogy magányosan
tölti az ünnepeket. A korlátozó intézkedések azt sem tiltják, hogy meglepjük
őket egy tálca süteménnyel, vagy csak
simán bekopogjunk és pár kedves szót váltsunk velük, az egyedül lévőkkel. Én most
csak ezt kérem a Jézuskától. Mindenkinek
kívánunk elcsendesülésben, egészségben
töltött adventi várakozást, és békében, meghittségben töltött karácsonyi ünnepeket!
Szeretettel!

Forrai-Kiss Krisztina felelős szerkesztő

3

A kormány által bevezetett ingyenes parkolás

nehezíti a zuglóiak életét, ezért az ellenzéki városvezetők a parlamenthez fordultak

horváth csaba: Köszönöm

a derekas helytállást, türelmet és támogatást

A második hullámban hozott járványügyi intézkedésekről, az
önkormányzat által nyújtott támogatásokról és a 2020. évi eredményeiről kérdeztük idei utolsó polgármesteri interjúnkban
Horváth Csabát.

denkit, hogy mindenhol viseljünk és közülük 5 eset volt pozitív. cukorbetegséggel kapcsolatos és
maszkot, olyan helyen is, ahol Egyetlen iskola egyetlen osztá- az anyagcsere-problémákat egy
nem kötelező, például a társas- lyában rendeltek el rendkívüli helyen tudjuk megelőzni, felisházak közös helyiségeiben is, hi- szünetet, és három iskola hét osz- merni és gyógyítani. A zöld Zugló
szen gondoljunk arra, hogy egy tályában digitális munkarendben jegyében megkezdtük a Rákospatak rendbetételét. Több ütemzárt lift milyen járványveszélyt zajlik az oktatás.
hordoz magában. Természetesen • Az önkormányzati, hivatali ben megújítjuk a környezetet, új
nem gondolom azt, hogy ha vala- dolgozók milyen arányban be- fákat, cserjéket ültetünk, új utki éppen egyedül van a parkban, tegek, zökkenőmentes a mun- cabútorokat helyezünk ki, így
minden zuglóinak még több leakkor is viseljen maszkot, erre ka, az ügyfélfogadás?
csak akkor van szükség, ha má- – A hivatalban csak néhány eset hetősége lesz kikapcsolódni és
sok is a közelében tartózkodnak.
• Saját hatáskörben tervez egyéb
szigorítást, esetleg enyhítést?
– A járványellenes intézkedéseket
a kormánynak kell meghoznia,
neki kell döntenie az esetleges
szigorításokról vagy enyhítésekről. Eddig a polgármesterek egyetlen esetben kapták meg a jogot az
önálló mérlegelésre, nekik kellett
eldönteniük, mely közterületeken
kell maszkot viselni.
• A zuglói MSZP veszélyhelyzeti alap létrehozását kezdeményezte. Mi ez pontosan, kik és
hogyan kaphatják? Mely képviselők járultak hozzá?
– Ez egy olyan alap, amelyből a
járványügyi védekezést és a szociális kárenyhítést tudjuk fizetni,
Tóth Csaba, Zugló országgyűlési
Horváth Csaba: Veszélyhelyzeti alapot hozunk létre, amibe az
képviselője kezdeményezésére. MSZP képviselői felajánlották fizetésük 20 százalékát
Az MSZP minden hivatalban lévő
Fotó: Subits-Tóth Gergő
politikusa, képviselője felajánlotta
erre a célra illetménye húsz szá- volt, és a kedvező eredmény an- sportolni a Rákos-patak partján.
nak köszönhető, hogy mi mind az A fejlődő Zugló jegyében folyzalékát, közöttük én is.
• A bölcsődei és az óvodai pe- első, mind a második hullám ide- tatjuk rendelőink felújítását, és új
dagógusok teszteléséről kap- jén megelőző jelleggel megtettünk orvosi eszközöket szerzünk be,
tunk információt. Az iskolák- mindent a kollégáink és az ügy- hogy még jobban tudjunk figyelni
ban milyen eredmények szü- intézésre érkező zuglóiak védel- a zuglóiak egészségére, erre a
lettek, hány tanár fertőződött mében. A munka és az ügyfél- célra 807 millió forint áll renfogadás az adott biztonsági előírá- delkezésre. Szintén a fejlődő Zugmeg?
– A bölcsődei dolgozók körében sok mellett zökkenőmentes, ezért ló jegyében megkezdődött a
169 tesztet végeztek el, és 4 pozi- köszönet illeti a munkatársaimat. Bosnyák téri új városközpont tertív esetet találtak, az óvodai dol- • A nehézségek mellett milyen vezése. A zuglóiak megérdemlik,
gozóknál eddig 367 tesztet vé- eredményeket hozott ez az év hogy végre egy hozzájuk méltó
városközpont épüljön ki a meggeztek el, ezek közül 3 eset volt Zuglónak?
pozitív. Természetesen kollégáim – Ősszel a fővárossal közösen újuló, még zöldebb Bosnyák
azonnal megtették a megfelelő felújítottuk az Ond vezér útját, téren. Hadd jegyezzem meg, hogy
biztonsági intézkedéseket. Az is- jövőre a Vezér út és a Róna utca a városközpont tervezése is hatalkolai tesztek számáról és ered- felújítása következik. A gondos- mas, összetett feladat, hiszen minményéről azt tudom elmondani, kodó Zugló jegyében átadtuk az den fontos zuglói intézményt –
hogy információim szerint az új Kardiometabolikus Centrumot beleértve a megújuló piacot –, a
állam által fenntartott intézmé- az Örs vezér téri rendelőinté- polgármesteri hivataltól egy új,
nyekben eddig 674 főt teszteltek, zetünkben, ahol a kardiológiai, a modern szakrendelőig, egy helyre

• Másodszor kell veszélyhelyzet idején
vezetnie a kerületet. Mi a különbség a
tavaszi és a mostani időszak között?
– A vírus második hullámában sokkal drámaibb a helyzet, mint az első hullám idején
volt. Igaz, a zuglóiak most is ugyanolyan fegyelmezetten hajtják végre a járványügyi
védekezéshez kapcsolódó előírásokat, mint
tavasszal. Ugyanúgy százával jelentkeznek
önkéntesnek, hogy segítsék a leginkább
veszélyeztetett 60 év feletti korosztályt, a
tartós betegséggel és fogyatékkal élőket,
valamint a szociálisan nehéz helyzetbe
került zuglóiakat, mint tavasszal. Köszönöm önkénteseinknek a munkát, amelyet
a zuglói közösségért végeznek. A kormány
viszont magukra hagyta az önkormányzatokat, nemcsak az alapvető védelmi,
védekezési kötelezettségeit nem teljesíti,
hanem az önkormányzatok kivéreztetésére
játszik, és járvány idején példátlan módon
megemelt, abszurd „szolidaritási” adót
vetett ki, így sarcolva meg az önkormányzatokat, ezzel is nehezítve az egyébként is embert próbáló időszakot. Zuglótól
is elvette, amit tudott, például a parkolási
bevételt, a gépjárműadót, és semmilyen
segítséget nem nyújtott az embereknek, a
vállalkozásoknak, az önkormányzatnak, így
a mostani számításaink szerint mintegy 5
milliárd forintos lyuk keletkezett a kerület
amúgy is szoros költségvetésben. Pedig az
lenne a normális, hogy a közös bajban a
kormány együttműködjön az önkormányzatokkal az emberek védelmében. Tavasszal minden 60 év feletti zuglóinak,
valamint a betegségük vagy szociális helyzetük miatt rászorulóknak többször használatos maszkot biztosítottunk, több mint
35 ezer darabot. Most, elősorban a megvonások miatt, a frontvonalban harcoló
munkatársaink tesztelésére és védelmére
tudunk költeni a fővárosi önkormányzattal
összefogva.
• A testület nem ülhetett össze, de több
előterjesztésről egyeztetett a képviselőkkel. Melyik volt ezek közül a legfontosabb?
– Bár veszélyhelyzet idején, a törvény szerint, egyedül hozhatnék döntéseket, ragaszkodom hozzá, hogy minden egyes ja-

vaslatnál a lehető legszélesebb körű egyeztetés és konszenzus legyen. Tehát a képviselői munka, az előkészítési szakasz és a
határozathozatal is ugyanúgy működik,
mint egy normális időszakban. A legfontosabb döntésünk az új zuglói bérlakásrendelet, amelyet a lehető legszélesebb
körű egyeztetéssel, több körben készítünk
elő. Az új rendelet lényege, hogy 2020-hoz
igazodva legyen igazságos, átlátható, ügyfélbarát, viszont se Zugló lakóira, se az önkormányzatra ne rójon vállalhatatlan
terheket.
• A veszélyhelyzet alatt kihirdetett kormányrendeletek hogyan befolyásolták a
kerület életét?
– A védekezéshez kapcsolódó rendeletek
nagy része hasznos. Ellenben érthetetlen,
hogy a kormány a járvány elleni védekezés
csodafegyvereként az ingyenes parkolást
vetette be, ami megnehezíti és sok esetben
ellehetetleníti a zuglóiak életét. Százával
kapom a panaszokat emiatt, hiszen a
zuglóiak többsége a bőrén érzi, hogy ez az
intézkedés valójában büntetés: a fizetős
övezetükben nem tudnak az otthonuk
közelében parkolni, megnőtt a gépjárműforgalom, ezáltal a környezetszennyezés.
Ne feledjük, csak Budapesten évente több
mint 2000 ember hal meg a környezetszennyezés miatt. A fizetős parkolás tehát elsősorban a helyiek jogos érdekeit szolgálná,
másodsorban pedig olyan bevételt jelentene, amelyet az önkormányzat például
járványhelyzetben védekezésre, szociális
támogatásra tudna fordítani. Többször tiltakoztunk a kormányrendelet ellen ellenzéki polgármester társaimmal, most a parlamenthez fordultunk, hogy változtassák
meg ezt a döntést.
• Mi alapján döntött arról, hogy a kerületben hol kötelező és hol csak ajánlott a maszk viselése?
– Mindannyiunk közös érdeke, hogy vigyázzunk egymásra. Ezért döntöttem úgy,
hogy elfogadva a kormány ajánlását, minden zuglói közterületen kötelezővé teszem
az orrot és a szájat takaró maszk viselését.
A kormány döntése értelmében a parkokban, zöldterületeken nem tehettem kötelezővé a maszkviselést, de kérek min-

fogunk koncentrálni, hogy a
zuglóiak az ügyeiket egy helyen
tudják intézni, emellett bevásárolhassanak és kikapcsolódhassanak, továbbá az egész Bosnyák
téri tömegközlekedési csomópontot, Budapest egyik legforgalmasabb csomópontját is meg fogjuk
újítani.
• A korlátozások miatt elmaradnak a karácsonyi műsorok,
az adventi vásár, az idősek ünnepi programjai, a zuglói korcsolyapálya sem épül fel. Hogyan tudja mégis szebbé tenni
a zuglóiak ünnepét?
– Azért döntöttünk a programok,
rendezvények lemondása mellett,
hogy minimálisra csökkentsük a
találkozások számát és ezáltal a
kiszolgáltatottságunkat a koronavírusnak. Nehéz döntés volt, de
mindent meg kell tennünk azért,
hogy megóvjuk szeretteink, barátaink, ismerőseink, a zuglóiak
egészségét. Bízom benne, hogy a
zuglóiak megértik, hogy ez az
ünnep nem lesz olyan, mint
amikor önfeledten és meghitten
együtt ünnepelhetett az egész
család. De a karácsony, a szeretet,
a béke és a megnyugvás ünnepe
a szívünkben itt lesz velünk.
Ezért is állítottuk fel a Bosnyák
téri templom mellett a karácsonyfát. Ez a karácsonyfa az újjászületés reményét is kifejezi, hogy
fegyelmezetten összefogva, magunk mögött hagyva a járványt,
fogunk mi még együtt ünnepelni,
és hogy nemsokára mindenki újra
korlátozások és tiltó szabályok
nélkül élhet, és együtt lehet
azokkal, akiket szeret. Köszönöm
munkatársaimnak, hogy ezt megtették, mindannyiunkért. Az év
vége közeledtével megköszönöm
munkatársaimnak a rendkívül
nehéz időkben a derekas helytállást, a zuglóiaknak pedig az egész
éves támogatást és a nehéz évben
tanúsított megértésüket és türelmüket. Békés karácsonyt, boldogabb új évet kívánok, és továbbra
is vigyázzunk egymásra!
Forrai-Kiss Krisztina
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híreink
Szociális
elismerések
A szociális munka napja alkalmából Szabó Rebeka alpolgármester elismerést adott át
Köllő Ibolya és Jóvérné Major
Veronika szociális munkásoknak, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozóinak. A két díjazott szinte alapító tagja az intézménynek.
Jóvérné Major Veronika fontos szerepet töltött be a helyi
adósságkezelési szolgáltatás kidolgozásában, továbbá a családsegítés minden módszerében és eljárásában kimagasló
ismeretei vannak. Köllő Ibolya
az intézmény olyan munkatársa, aki az Ausztriában szerzett ismereteit hasznosítva
végzi munkáját Zuglóban, és
mentorálja fiatal kollégáit.
Nagy tapasztalattal rendelkezik a bántalmazási ügyekben,
valamint nevéhez fűződik a
gyermekjóléti alapszolgáltatás
kialakítása.

Megújul a terasz
Több elem elkorhadt a Cserepesház teraszán, ezért felújításra szorul. A munkálatokra
az önkormányzat 740 ezer forint támogatást nyert az Emmi
pályázatán. Mivel a beruházás
közel bruttó 7 millió forintba
kerül, a hiányzó 6,3 millió
forintot az önkormányzat biztosította. A terasz járófelületét
időtálló elemekből építik meg,
fa-műgyanta keverék alapanyagú párnafákon barázdált
vörösfenyő burkolat készül.
A megújult terasz marad 31
négyzetméteres, csak egy picit
beljebb kerül. Az építmény oldalára felfuttatott borostyánnal
lesz teljes a végleges kialakítás.
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Az Első fészeklakás program a hosszabb távú lakáshoz jutását segíti

Új bérlakásrendelet készül
Elkészült az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló új rendelet tervezete, amelyet várhatóan még idén elfogadnak: a korábban felhalmozódott problémák megoldásán túl biztosítja a
minőségi lakhatást és a bérlakásállomány növelését, illetve megteremti
a gazdaságilag és működésileg is hatékony üzemeltetés feltételeit.
– Két út áll előttünk, 70 százalékkal emelkedtek,
vagy érdemben be- így a költségalapú lakbérek
avatkozunk és kon- nem fedezik a fenntartás költszolidáljuk a helyze- ségét. – Ennek is a következtet, vagy félrenézünk, ménye, hogy napjainkban mintami Zuglóban is az egy száz közepes és magas
önkormányzati lakás- komfortfokozatú lakás nem
állomány felszámo- használható, ezek nem túl
lását eredményezheti nagy ráfordítással lakhatóvá
– jelentette ki Vida tehetők, ehhez azonban 250Attila. – Ehhez nem 300 millió forintra lenne szükakarunk asszisztálni, ség. Horváth Csaba polgárezért kezdeményez- mester (MSZP) hangsúlyozta,
tük a meglévő rend- hogy az önkormányzat toszer átalakítását – vábbra is biztosítani fogja a
fűzte hozzá a lakha- szociális lakhatást, azonban
tási tanácsnok, aki nagyobb szerephez jutnak a
szerint tovább növeli piaci díjszabással hasznosított
a bajt, hogy a jelen- bérlakások.
Vida Attila szerint elkerülhetetlen a la- legi lakbéreket közel – Szeretnénk elérni, hogy a
kásgazdálkodás megreformálása, mert tíz éve állapították lakbér a komfortfokozattól
az önkormányzati bérlakások évente meg, azóta viszont a függően valódi lakbér legyen,
500-600 millió forint hiányt termelnek karbantartási és fel- a bérleti díj és a támogatás
Fotó: Balogh Róbert
újítási díjak mintegy mértéke pedig tükrözze a beVida Attila önkormányzati
képviselő (LMP), lakhatási
tanácsnok már többször hangot adott annak a véleményének, hogy elkerülhetetlen a
lakásgazdálkodás megreformálása, mivel az önkormányzati bérlakások évente 500600 millió forint hiányt és
300-500 millió forintos amortizációs veszteséget termelnek
Zuglóban. Az elmaradt felújítások költsége pedig már elérte a 3-4 milliárd forintot.
Emellett a bérlők egyharmada
nem fizet lakbért, közös költséget és közüzemi díjat, emiatt
mintegy 900 millió forint kint- Az új rendelet elősegíti, hogy a lakók ne halmozhassanak fel
lévőség halmozódott fel, amely kezelhetetlen mértékű adósságot, továbbá a társas együttélés
részben már elévült.
szabályait is lefektetik
Fotó: Balogh Róbert
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költözők mindenkori valós rint az új lakásrendeletnek – Az előrelépéshez nélkülözszociális helyzetét – jelentette három fontos célkitűzése van: hetetlen a lakások komfortki a városvezető, megjegyezve: a minőségi lakhatás biztosí- fokozatának emelése – hanga rendelettervezetnek több új tása, a gazdaságilag és mű- súlyozta az alpolgármester,
eleme is van, ezek közé
kiemelve: ehhez viszont
tartozik a fiatal párok
egy olyan önfenntartó
számára kidolgozott Első
pénzügyi rendszerre van
fészeklakás elnevezésű
szükség, amely hosszú táprogram. – Ez újdonság
von biztosítja a minőségi
lesz Zuglóban, és a fiatal
lakhatást. Ez elsősorban
házasok, illetve élettára piaci alapú bérbeadás
sak hosszabb távú lakásbevezetésével érhető el,
hoz jutását segíti elő – táaminek bevételeiből fijékoztatott Horváth Csananszírozhatók a szociba, akitől azt is megális bérleti díjú lakások.
tudtuk, hogy a feltételek– A lakhatási válság enynek megfelelő fiatal páhítésére minél több haszrok tíz évre bérelhetnek
nálaton kívüli önkorkedvező konstrukciókkal
mányzati tulajdonú lalakást az önkormányzatkást szeretnénk kiadni,
tól, így a bérleti időszak
ezért lakásfelújítás válletelte után a megtakarílalásához kötött pályázatásukra alapozva már Rózsa András: Lakásfelújítás vállalásá- tokat fogunk kiírni –
gondoskodni tudnak a hoz kötött pályázatokat fogunk kiírni
mondta Rózsa András,
Fotó: Képszerkesztőség
saját tulajdonú lakás
hozzátéve: ezekért az inmegvásárlásáról. Rózsa András ködésileg hatékony üzemel- gatlanokért ugyan úgynevezett
lakásügyért is felelős alpol- tetés, valamint a társadalmi piaci alapú lakbért kérnek, de
gármester (Momentum) sze- szolidaritás érvényesülése.
ez még mindig jóval alacso-

nyabb lesz a valós piaci bérleti
díjnál. Az alpolgármester arról
is beszélt, hogy új tartalmat
kap a lakáshasznosítási terv,
amit évente a költségvetés
elfogadása után a testület hagy
majd jóvá. Emellett könynyebbé válik az intézményi
lakáskiadás is, ami komoly
motivációs eszköz lehet a hiányszakmákban dolgozók Zuglóban tartásához. – A rendeletbe olyan elemet építettünk
be, amely elősegíti, hogy a
fizetni nem tudóknál ne keletkezhessen kezelhetetlen
mértékű adósság – fejtette ki
Rózsa András, hozzátéve: elindítják a második esély programot, amely a nagy tartozást
felhalmozók számára ad lehetőséget hátralékuk átütemezésére. Az is újdonság a rendeletben, hogy a társas együttélés
szabályait megszegők vagy a lakásukat megrongálók ügyét a
Népjóléti Bizottság vizsgálja ki.
Papp Dezső

hajléktalanok költözhetnek a kiléptető lakásokba
A kerületi önkormányzat és a Baptista Integrációs Központ
(BIK) együttműködése nyomán a BIK három önkormányzati
lakást újított fel, amelyekbe olyan Zuglóhoz kötődő hajléktalanok költözhetnek be, akik korábban a hajléktalanszállón
éltek. Az Ilka, a Kerepesi és a Várna utcai lakásokban már
több mint egy éve laknak szállásról bekerült párok. A lakóknak dolgozniuk kell, ugyanis havonta kötelező 10 ezer forint
megtakarítást félretenniük. A kiléptető lakásokban három

évig élhetnek, addig gyűjtögetniük kell, hogy utána albérletet
vehessenek ki. Az egyik ilyen párt, Kökény Artúrt és
Zsuzsannát Szabó Rebeka alpolgármester és Bitskey Bence
képviselő is meglátogatta Várnai utcai lakásukban. Az alpolgármester felhívta Zsuzsanna és Artúr figyelmét, hogy mivel
bejelentett zuglói lakcímük van, a kerület nyújtotta szociális
támogatásokra is jogosultak lehetnek.
P. R.
HIRDETÉS

Kökény Artúr és Zsuzsanna egykori hajléktalanok a Várna
utcai felújított bérlakás első lakói
Fotó: Balogh Róbert
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A Radó család tavaly karácsonyra kapta az ingatlant

híreink Álomotthon lett a bérlakásból
Élelmiszercsomagok
Bohácsné Vilimek Ágnes, a Vöröskereszt kerületi vezetője elmondta, idén elmarad az élelmiszergyűjtésük, és nem lesz
Mikulásgyár sem, ezért az önkormányzathoz fordultak segítségért. Zugló népjóléti bizottsága 500 ezer forint támogatást szavazott meg a szervezetnek, amelyből 200 családnak állítanak össze élelmiszercsomagokat. Ezeket a Bosnyák utcai adományboltjában
vehetik át az érintettek, vagy
az önkéntesek viszik házhoz.

Drogellenes stratégia
A Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) és a szakemberek által készített kerületi
drogellenes stratégia egyik pillére az egészségfejlesztés, a
kábítószer-megelőzés, valamint
a kezelés és a rehabilitáció
rendszerének fejlesztése, illetve
a kereslet és a kínálat csökkentése. Sokacz Anikó, a zuglói
KEF elnöke elmondta, több
kerületspecifikus célkitűzésük
is van. Ilyen a Tiszta Jövőért
Alapítvány ifjúsági drogambulanciájának megvalósítása.

Gyászolunk
75 éves korában elhunyt Reszler Ernesztin. A kiváló népművelő 1976-tól vezette a kerületi
Irodalmi és Művelődési Klubot,
amelyből aztán megalapította a
Cserepesházat, amit 2008-ig
vezetett. Irányítása alatt működött a Kassák Klub táncháza,
ő volt a vajdahunyadvári koncertek megálmodója, és 1983ban ő hozta létre a Liget Galériát. 2018-ban Zugló díszpolgára lett.

Barátságos, gyermekek kacajától hangos otthonba látogattak Zugló vezetői.
Fruzsinánál és Gyulánál jártak, akik három gyermekükkel tavaly karácsonyra egy önkormányzati bérlakás kiutalásáról szóló határozatot kaptak.
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Környezetvédelmi okokból műfenyő lett Zugló karácsonyfája

Különös karácsonyra készülünk
Advent első vasárnapjára állították fel Zugló karácsonyfáját, amely az idén egy 7,2 méter magas
műfenyő lett. A Bosnyák téren álló fát 200 méteres égősorral és 320 darab 8-10-12 centiméter átmérőjű, színes gömbbel díszítették fel.

Ilyen volt – ilyen lett: Gyula és Fruzsina szépen felújították és rendben tartják a lakást, idén Tóth
Csaba, Szabó Rebeka és Horváth Csaba újabb ajándékokkal lepte meg a családot Fotó: Balogh Róbert

A házigazdák boldogan nyitottak ajtót és vezették körbe otthonukban a vendégeket. A családfő elmesélte, óriási összefogás eredményeként felújították a 63 négyzetméteres lakást. – Mindig mondtam Fruzsinának, ha egyszer lesz lakásunk, megteremtem benne nekik az álomotthont. Ez valóra
vált! Amerikai konyhás, nagy
nappalis lakásunk lett, a gyerekeknek is van külön szférájuk – újságolta Radó Gyula. A család korábban átmeneti otthonban lakott, ezért
egy kis időbe telt, amíg hoz-

zászoktak, hogy a saját szabályaik, szokásaik szerint élhetnek. Fruzsina felidézte,
amikor legelőször nézték meg
a lakást. – Ugyanaz az izgatottság jár át, mint amikor
először álltunk a ház kapujában. Most már a magunkénak érezzük, sínen van az
életünk. Az pedig nagyon jó
érzés, hogy a kerület vezetői
még egy év után is gondolnak
a családunkra – mondta az
anyuka. Horváth Csaba, Zugló polgármestere hangsúlyozta, fontos szembenézni azzal,
hogy a döntések mögött em-

berek vannak, ezért azon dolgoznak, hogy sok zuglói családnak tudjanak örömet szerezni. A városrész szociális
ügyekért is felelős alpolgármestere, Szabó Rebeka kifejtette, jó látni, hogy azoknak az
elveknek, amelyeket jogszabályokban, rendeletekben rögzítenek, van eredménye.
Tóth Csaba, Zugló szocialista
országgyűlési képviselője a
család szorgalmát dicsérte.
Mint mondta, látszik, hogy
Radó Gyuláék példaként állhatnak mások előtt.
Potos Rita

A hit gyertyáját szűk körben gyújtotta meg Horváth Csaba polgármester A 7,2 méter magas műfenyőt 200 méteres égősorral
és Tóth Csaba országgyűlési képviselő
Fotók: Subits-Tóth Gergely és 320 darab gömbbel díszítették fel

A bolgár gyártmányú, kúp alakú karácsonyfa csúcsára egy
40×50 centiméteres LED-es
csillag került. A fát az ilyen
munkákra szakosodott Traverz
Bt. állította össze és díszítette
fel. Az ünnepet követően a
lebontott karácsonyfát és díszeit a Zuglói Zrt. Limanova
téri telephelyén tárolják majd.
Az önkormányzattól kapott

tájékoztatás szerint a kerület
vezetése minden döntésében
törekszik megjeleníteni tevékenysége négy fő pillérét, amelyek egyik eleme a környezet
megóvását szolgáló Zöld Zugló.
Ezért ebben az évben környezetvédelemi és költséghatékonysági okok miatt határoztak a műfenyő beszerzéséről.
A pandémia miatt idén elma-

radnak az önkormányzat szokásos adventi rendezvényei, a
Zuglói kori, a Bosnyák téri kirakodóvásár és a kulturális
rendezvények. Csupán a gyertyagyújtást tartották meg advent első vasárnapján. A kerület adventi koszorúján az
első gyertyát Horváth Csaba
polgármester és Tóth Csaba,
Zugló szocialista országgyűlési

Önkormányzati jutalmat kaptak a rendőreink

Idén is kapnak csomagot a rászorulók
Bitskey Bence képviselőtől megtudtuk, hogy az ovik és a Zuglói Család- és Gyermekjóléti
Központ (ZCSK) által gondozott családok gyermekeit csaknem 200 mikuláscsomaggal
ajándékozták meg. Hevér László György képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, az időseknek és rászorulóknak több mint 1700 ajándékcsomagot állítanak össze. Szabó Rebeka alpolgármester rész-

Hevér László György: Minden korosztályra gondoltunk
Fotó: Subits-Tóth Gergő

letezte: a csomagokba sütemények mellett tartós élelmiszereket tettek, az időseket pedig
főleg édességekkel lepik meg.
Mint mondta, idén a járvány
miatt nem tudtak nyilvános
cipősdoboz-akciót szervezni,
de a hivatalon belül meghirdették azt. Most csatlakoztak az
adakozó kedd kampányhoz is:
a Vöröskereszt zuglói adományboltjával közösen tartós élelmiszergyűjtést szerveztek. P. R.

képviselője közösen gyújtotta
meg. A járványveszély miatt az
eseményt szűk körben rendezték meg. A gyertyagyújtáson Hajdu Flórián alpolgármester, Bitskey Bence és Sógor
László önkormányzati képviselő, valamint Lévai Sándor,
a Zuglói Cserepes Kulturális
Non-profit Kft. szakmai igazgatója vett részt. Papp Dezső

A 8,5 millió forintnyi jutalmat 121 egyenruhás között osztották szét
Fotó: Subits-Tóth Gergő

Idén is támogatta az önkormányzat a
kerületi rendőrkapitányság munkáját.
Zuglóban nagy hagyománya van a rendőri tevékenység „civil” értékelésének.
Ezúttal szűk körben, Horváth Csaba polgármester, Tóth Csaba országgyűlési
képviselő, Hajdu Flórián területért felelős alpolgármester és dr. Czirják Róbert
rendőr alezredes, megbízott zuglói kapitány jelenlétében adták át az elismeréseket a Stefánia úti rendőrkapitányság
udvarán. A 8,5 millió forintnyi összegből
a feletteseik javaslata alapján összesen
121 zuglói rendőr részesülhetett pénzjutalomban.
R. T.
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Nagy szükség lenne önkéntesekre, akik bejárnak beszélgetni a betegekhez

Kicsi nővér az Uzsokiból:
a covid-osztály igaz története
Hat hónap, napi 10 óra szkafander, több ezer beteg – Kicsi nővér, ahogy Szegedi Istvánnét mindenki
ismeri, a járvány második hullámát tölti koronavírusos betegek ápolásával. Lapunknak beszélt először
arról, hogyan telnek a mindennapok az Uzsoki Utcai Kórház Covid-osztályán: „Több beteget és hozzátartozót láttam sírni, mint a pályám alatt összesen, de több csodának is a szemtanúja voltam.”
Az Uzsoki kórházban március
14-én nyílt meg a Covid-osztály. Kicsi nővér – aki harminc
éve dolgozik az intézményben
– lett a részleg ápolási osztályvezetője. – Mindannyian tanultunk járványügyi ismeretek
az iskolában, de egyikünk sem
gondolta, hogy részesei leszünk annak a generációnak,
amelyiknek egy világjárványban kell helytállnia – mondta.
– Az első hullámban ismeretlen terepre kerültünk, a gyakorlatban is meg kellett tanulnunk a beöltözést, a különleges ellátást, a fertőtlenítések
protokollját. Akkor az volt a
cél, hogy megállítsuk a járványt. Most, a második hullámban már tudjuk, erről szó
sem lehet. Új célunk lett, minél több beteget meggyógyítani. A kórház főépületében,
teljesen szeparált blokkokban
nyolc Covid-részleg működik,
301 ággyal. Volt, amikor anynyira tele volt az osztály, hogy
le kellett mondaniuk a felvételi
ügyeletet. November 10-től pedig még nagyobb a terhelés a
dolgozókon, ugyanis 60 ágygyal megnyílt az intenzív Covid-részleg is. Összesen 67 ápoló dolgozik, naponta 15 orvos
váltja egymást, öt adminisztrátor és minden szinten egy-egy
takarító egészíti ki a csapatot.
Bár a kórházban csaknem 90
dolgozó küzd a koronavírussal
– néhányuk másodszorra –,
Kicsi nővér osztályán az első

A Covid-osztály dolgozói naponta 10 órát töltenek védőfelszeFotók: Móricz-Sabján Simon
relésben

hullámban senki sem betegedett meg. Ősszel három ápoló
kapta el a fertőzést, de ők sem
a kórházban. – Ami a járványrészleg hátránya, az az
előnye is. A 12 órás műszakból
tíz órát töltünk teljes védőfelszerelésben. Fizikailag és mentálisan nagyon nehéz, de
ezáltal sokkal védettebbek is
vagyunk, mint a nyílt osztályos
kollégák. Nekem egyetlen egyszer sem fordult meg a fejemben, hogy félek. Tudom, hogy
mit vállaltam. Csak a megoldandó problémára, a betegek
ellátására koncentrálok – magyarázta Szegedi Istvánné,
akinek a lánya is a vírusfertőzöttek gyógyításában vesz
részt. A Covid-osztályon az
ápolók három óránként tudnak egy szusszanásnyi szünetet tartani, ami körülbelül
arra elég, hogy levegyék a

menetfelszerelést, elmenjenek
mosdóba, és újra beöltözzenek.
Három óra ugyanis egy kör,
ami alatt végigjárják a kórtermeket: etetés, itatás, mintavétel, infúzióbekötés, betegforgatás, fertőtlenítés, gyógyszerbeadás, ágyáthúzás. Kicsi nővér mindennap 6.30-kor tart

megbeszélést a munkatársainak. Ilyenkor találkoznak
az éjszakások a nappalos műszakkal. Bár a dolgozóknak
pszichológus is segít abban,
hogy feldolgozzák a látottakat,
Kicsi nővér hagy időt arra,
hogy itt kibeszéljék magukból
a problémákat. Mindannyian
sok éve vannak a szakmában,
de annyi síró beteget és hozzátartozót, mint az elmúlt hónapokban, még nem láttak.
– Volt olyan negyvenéves betegünk, akivel a felvételen
még nevetgéltünk, fél óra múlva pedig összeomlott a keringése. Azt a hozzátartozót sem
felejtem el, aki megkapta az
engedélyt, hogy meglátogassa
az édesapját. Két percen múlt,
hogy még találkozhassanak.
Vagy azt a hölgyet, aki behozott egy szál rózsát és egy rajzot, hogy tegyem a hullazsákba a hozzátartozója mellé

A kórtermek előtt van egy tiszta és egy koszos asztal, amit kiés bejövetelkor használnak az orvosok Fotó: Móricz-Sabján Simon

– beszél a nehéz pillanajárnak dolgozni. A most
tokról Szegedi Istvánné,
bekerülő páciensek egyre
de hozzáteszi, most a
betegebbek, jóval súlyogyógyulással járó örömök
sabbak a tünetek, mint
is intenzívebbek. – Volt
tavasszal. Nehezen viseegy 98 éves bácsika, akilik a bizonytalanságot, a
ről senki sem gondolta
fájdalmakat, a bezártsávolna, hogy legyőzi a begot. Hiányzik nekik az
tegséget. Nem volt hozzáölelés, a család, a szetartozója, sem látogatóretet. Az ápolók megszaja. Viszont volt egy vágya,
bott időt tölthetnek velük
egy kis rádió. Beszeegy légtérben, de az oszreztük neki. Az állapota Kicsi nővér hagy időt a munkatársainak tályvezető nővér délutáarra, hogy kibeszéljék a napközben átélt
rohamosan javulni kez- nehézségeket
Fotó: Baji Anikó nonként mindig viszdett. Már otthon van.
szamegy azokhoz, akiken
Kicsi nővér mosolyogva be- gővel mondtak köszönetet. Ki- látja a magányt. – Nagy szükszélt arról a tíz hajléktalanról takarították a szobájukat, le- ség lenne önkéntesekre is,
is, akiket egy szállóról hoztak húzták az ágyneműiket és akik bejárnának beszélgetni a
be. Mindig nagy tisztelettel és összeszedték a szemetet. betegekhez, és két-három felhálával beszéltek az ápolók- Egyszerre távoztak, ugyanis töltőkártyás mobiltelefonnal
kal. Amikor gyógyultan el- kivettek egy házat, ahová segítenék a kapcsolattartásuengedték őket, gyerekpezs- együtt költöztek. Azóta onnan kat a hozzátartozókkal – hívta
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fel a figyelmet Kicsi nővér. Van
ugyan két kollégánk, akiknek
8–16 óra között kizárólag az a
feladatuk, hogy fogadják a bejövő hívásokat, de ők csak tájékoztatnak, a pácienshez nem
tudják odavinni a telefont.
Önkénteseken kívül tárgyi
adományok is jól jönnének a
betegeknek: könyvek, társasok, ágynemű, mikró, tablet,
okostelefon. Behozni, beküldeni ugyanis csak kevés dolgot
lehet, mert a bonyolult fertőtlenítő eljárások miatt ami
egyszer a Covid-osztályra bekerül, azt már nem tudják
hazaadni. Karácsonyra ezért a
nővérek kis apróságokkal,
meglepetésekkel készülnek a
bent fekvő fertőzötteknek.
Forrai-Kiss Krisztina

Egyedülálló fertőtlenítő és pretriázs rendszert vezettek be
Dr. Ficzere Andrea, az
Uzsoki kórház főigazgatója
még a tavaszi hullám idején találta ki, hogy létrehoznak egy internetes oldalt, amely az adományok
kereslet-kínálatát koordinálja. A fogjunkossze.hu
portál jelenleg is működik,
sőt egy profi csapat állt
mögé. – Sajnos alábbhagyott az adományozás, feszültebb a légkör, türelmetlenebb az egészségügyi
dolgozókhoz való hozzáállás, mint tavasszal. Ez persze nem csoda, hiszen az
emberekben is egyre nagyobb a szorongás, a frusztráltság – magyarázta a főigazgató asszony.
– Most adományokra még
nagyobb szükség van, főleg
a Covid-ellátásban részt vevő kollégák, illetve családjaik számára. Az oldalon
bárki jelezheti, hogy miben
tud segíteni, milyen ado-

mére kap egy QR-kómányt tud felajánlani,
dot, ezzel tud belépni
munkatársaink pedig
az intézménybe. – Akimindent meg fognak
nek otthon nem sitenni azért, hogy a
került kitölteni a kérleginkább rászorulókdőívet, azoknak a behoz juttassák el a jajáratnál a katonák és
vakat.
munkatársaink segíDr. Ficzere Andrea
tenek ebben. Több
folyamatosan ötletel,
tabletet is vásároltunk
hogyan tudná még
– mondta a főigazgató
jobbá tenni intéz–, hogy a folyamat görményében az ellátást.
Ennek eredménye pél- A fertőtlenítő kapu egyedülálló az ország- dülékeny és járványFotó: Subits-Tóth Gergő
ügyi szempontból hadául az a – jelenleg ban és ártalmatlan
tékony legyen. – Sokmég az országbvan
utcai bejárathoz, ahol a
egyedülálló – fertőtlenítő munkatársak közlekednek. kal gyorsabb így a betegkapu, amelyet a kórház Szintén a zuglói intézmény- állátás, de az is a célunk,
Róna utcai, betegeknek ben vezették be először az hogy kiváltsuk a fertőzés
fenntartott bejáratánál állí- országban az online pretri- szempontjából veszélyes patottak fel. A szerkezet nem- ázs rendszert, amelyet már píralapú adatfelvételt. Egycsak a bejövők testhőjét az első három napon több általán nem baj, ha valaki
méri meg, és maszkviselé- mint kétezer beteg vett tünetes vagy gyanús, csak
sét ellenőrzi, de 0,05 száza- igénybe. A kórház honlap- tudnunk kell róla, mivel
lékos hidrogén-peroxid per- ján megtalálható kérdőív alapvető célunk a megfelemettel fertőtlenít is. Azon segít eldönteni, hogy a pá- lő és biztonságos betegelládolgoznak, hogy minél ciens koronavírus-fertő- tás, ezért nagyon fontos, hogy
hamarabb tudjanak besze- zött-e. Az űrlap kitöltése mindenki őszintén töltse
rezni egy másikat az Uzsoki után a beteg az e-mail-cí- ki a kérdőívet!
F. K. K.
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EGÉSZSÉGES ZUGLÓ
több betegszállító autó üzembe állításával szeretnének segíteni a betegeknek

teszteredmények
Zuglóban november 25-én zajlott a bölcsődei, az óvodai és az
iskolai dolgozók szűrése.
– Mivel az akciót az Emmi és
azon keresztül az Oktatási Hivatal koordinálta, így hivatalos
adatokat nem kaptunk – tudtuk meg Hevér László Györgytől, a Népjóléti Bizottság elnökétől. – A saját fenntartási
intézményeinktől azért bekértük az információkat.
E szerint november 25-én 11
telephelyen 150 bölcsődei dolgozót teszteltek, ami egy nappal később még 19 teszteredménnyel egészült ki. A közel

170 dolgozó közül négyen adtak pozitív eredményt. Az óvodák esetében a 24 intézmény
29 telephelyén 367 óvodai
pedagógust és dadust vizsgáltak, közülük hárman lettek
pozitívak. Az érintett telephelyeket bezárták, a dolgozók
karanténba kerültek. A pedagógusok szűrését a Kormányhivatal és a kerületi hivatal
közösen szervezte. A Zugló
területén található, a KözépPesti Tankerületi Központ
által fenntartott általános iskolák és középiskolák érintett
munkavállalóinak (846 fő) 80
százaléka élt a tesztelés lehetőségével. Az elvégzett tesztek
kevesebb mint 1 százaléka (5
fő) lett pozitív. December elején egy iskola egy osztályában
rendeltek el rendkívüli szünetet, három iskola hét osztályában pedig digitális oktatást.

Szakemberhiány a hermina úton
Az ügyeleti rendszerben a járvány miatt nincs fennakadás Zuglóban. A felnőttek továbbra is 0–24 órában mehetnek a Hermina úti rendelőbe, a gyerekeket pedig ugyanígy a Révész utcában látják el. A szakrendelések,
laborvizsgálatok terén azonban van változás.
A koronavírus miatt kórházi
kezelésre szoruló gyerekeket a
Heim Pál Gyermekkórházban
gyógyítják, ezért a Bethesda
számos más ellátást átvállalt
tőlük. – Szakrendeléseinken
folyamatos az ellátás, több telemedicina-alapú tanácsadásra is lehetőség nyílt – tájékoztatott Bese Nóra, a Bethesda
Gyermekkórház kommunikációs vezetője. A beteg gyerekek mellett egy szülő folyamatosan bent lehet, de a fertőzés
kockázatának csökkentése miatt kérjük, hogy végig ugyanaz
a hozzátartozó legyen. Csomagot pedig az osztályok fotocellás ajtajánál lehet leadni.
A felnőttszakrendelésekben
van egy-két változás. Jelenleg
nincs olyan szigorú korlátozás,
mint tavasszal, de bizonyos
szolgáltatások – mint például
a gyógytorna vagy a fizioterápia – korlátozottan működnek. Mint megtudtuk, a ZESZnél jelentős szakemberhiánynyal küzdenek, 15-20 fővel
kevesebb dolgozó van, mint
amennyire szükség lenne.
Volt, aki elhagyta a szakmát,
több munkatársat pedig átvezényeltünk kórházakba Covid-osztályokra. – Ennek elle-

nére a szakellátás
folyamatos, aki bármilyen problémával bejelentkezik
hozzánk, az biztosan megkapja a
szükséges kezelést
– mondta dr. Nagy
András Csaba intézményvezető.
– Sürgős esetekben
aznapra is tudunk
adni időpontot, a
laborba is. Utóbbiban volt fennakadás, de a várako- Dr. Nagy András Csaba: Azért kell időponzási idő már a nem tot kérni a vérvételre, hogy ne zsúfolódjon
sürgős esetekben is össze egyszerre 80-100 ember
Fotó: Képszerkesztőség
lecsökkent. Muszáj
időpontokhoz kötnünk a vér- zamosan üzemelt. Nekik saját
vételeket, mert egyébként egy- munkatársaik és műszereik
szerre 80-100 beteg is be- vannak, oda a mi orvosaink
zsúfolódna. A Hermina úti nem küldhetnek beteget –
labort még márciusban zárták magyarázta dr. Nagy András
be, szintén szakemberhiány Csaba.
miatt. Az önkormányzat és a A ZESZ-nél egyébként régóta
ZESZ vezetősége dolgozik a működik az időseket, mozgásmegoldáson. Jelenleg azonban sérülteket szállító szolgáltatás.
az Örs vezér téri laborban Jelenleg két kocsival hozzákviszik a rászorulókat, de az insincs elég szakember.
– A Herminán működő fizetős tézmény igazgatójától megvérvételi szolgáltatás nem az tudtuk, hogy az önkormányzat
állami helyett van, hiszen a segítségével az autóparkot egy
Synlab már évek óta az in- hétfős kisbusszal szeretnék
F. K. K.–P. R.
gyenes szolgáltatással párhu- bővíteni.

A zuglói civil szervezetnek köszönhetően az anyukáknak már nem kell
a földön aludniuk
Fotó: Bethesda Gyermekkórház

Két kivételével az ország összes gyermekkórházát ellátta ágyakkal az Anyák az Anyákért
Alapítvány, így a szülőknek többé nem kell a
földön aludniuk beteg gyermekük mellett. Az
akció kiérdemelte a NIOK civil díját és a Házipatika Egészséghősök kategóriájának közönségdíját. A zuglói szervezet elnöke, Almádi
Zsuzsanna és az alapító, Varga Éva egy édesapával, Orozsvári Zsolttal fogott össze az ügy
érdekében.

GONdOSKOdÓ ZUGLÓ
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Számos szabadtéri kondiparkot és futópályát használhatnak az amatőr sportolók

Itt lehet edzeni a korlátozások ideje alatt
A járvány miatt november 11-én életbe lépő kormányrendelet a sportolási lehetőségeket is szigorította: bezártak az edzőtermek, a sportpályák, az uszodák. A veszélyhelyzet ideje alatt az amatőr
sportolók zárt térben nem edzhetnek, kizárólag a szabadban, és ott is csak egyénileg. Számukra jártunk utána, hol tudnak a kerületben például futni vagy kondizni.

A rekreációs területen számtalan sportolási lehetőség van

A Rákos-patak melletti rekreációs terület más kerületekből
is vonzza az embereket. A patak mentén a Kacsóh Pongrác

úttól nagyjából egy margitszigeti futókörtávolságra (5,7
km-re) van a Kerepesi út, ahol
a kerékpáros és futóút ál-

talában tele van amatőr sportolókkal, hiszen remek helyszín. Aki viszont rekortán pályán szeretne kocogni, az megteheti a Pillangó park futókörén (körülbelül 700 méter),
valamint a városligeti SportLigetben, ahol egy 200 és egy
2000 méteres futókör áll rendelkezésre, de a Mogyoródi úti
sporttelep 330 méteres futópályáját is lehet használni.
A kerület számos pontja bejárható kerékpárral: a Körvasút mentén, illetve az újpesti
kerékpárúton tekerve akár
egy Római-parti kiruccanás is

beiktatható. A kormányrendelet nem tiltja az úgynevezett
felnőttjátszóterek, szabadtéri
kondiparkok használatát, amelyekből Zuglóban található
a Zsivora parkban, az Ilosvai
Selymes Péter és Rákospatak
utca sarkán, a SportLigetben,
valamint a Mogyoródi úti
sportpályán. Horváth Zsolt
sportért felelős alpolgármestertől ugyanakkor megtudtuk,
mivel a szabályzat a csoportosulást nem engedélyezi, az
utóbbi helyszínen az Orange
ramp egyelőre zárva van.
R. T.

Figyelnek a hajléktalanok ellátására hosszabítás
tesz annak érdekében,
A Myrai Vallási Közhasznú
hogy mindenki egészEgyesület szociális munkáséges maradjon. A jársai rendszeresen segítik az
vány miatt bezárták a
utcán élőket. Sankó Laci
Cserei utcai melegebácsi másfél éve lett hajdőt, az Ilka utca 8.
léktalan, amikor vidéki háalatti éjjeli menedékzát elvitte a víz. Azóta lakik
hely viszont nyitva
a töltés mellett, az erdővan. – A vírus miatt taben. Azt mondja, egyébvasszal is így jártunk
ként is sok segítség érkezik
el. Az Ilka utcába bára szociális munkásoktól, a
ki bejöhet délután
vírushelyzetben pedig fonégy és reggel nyolc
kozottan ügyelnek rá. Éteközött, csak legyen
len kívül maszkokat, tiszmeg a tüdőszűrő patálkodó- és fertőtlenítőpírja – mondta Váli
szereket is kap. – Állandó
Sankó Laci bácsi tisztálkodó- és fertőtlenítőSzilvia intézményvemunkám volt, de a vírus szereket kap a szociális munkásoktól
Fotók: Subits-Tóth Gergő zető. – Egyesületünk
miatt most nem mehetek.
Amúgy kőműves, ács, állványo- – Félek ettől a vírustól, pedig munkatársai az igényekhez
zó vagyok. Ebben a helyzetben soha életemben nem voltam be- mérten napi vagy heti rendszeszinte szót sem váltok senkivel, teg, de annyian halnak meg a rességgel látogatják az előző
amúgy jövök-megyek, barát- semmire. Értelmetlen halál. évekhez képest kevesebb hajkozom, beszélgetek – engedett Megáll az eszem – fogalmazott. léktalant.
Potos Rita
betekintést életébe Laci bácsi. Az egyesület mindent meg-

A ZKNP tájékoztatja a
lakosokat, hogy Budapest
közigazgatási területén a
2020-ban érvényes lakossági várakozási hozzájárulás, gazdálkodói várakozási
hozzájárulás,
egészségügyi várakozási
hozzájárulás, rendészeti
várakozási és behajtási
hozzájárulások érvényességi ideje 2021. március
31-éig meghosszabbodik.
A 2021. évi várakozási
hozzájárulások iránti kérelmeket 2021. január
15-étől lehet benyújtani,
de a hosszabbításra vonatkozó igényt március
31-éig bármikor lehet
jelezni. A várakozási hozzájárulások 2021. április
1. napjával érvényüket
vesztik.

BUdAPESt

BIZtONSÁGOS ZUGLÓ

híreink Orbán vétója megengedhetetlen

háromszor kellett újraéleszteni a férfit, aki a 3-as villamoson lett rosszul
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Kitüntetések
Kihirdették az idei fővárosi
elismerő címeket, több zuglói szakembert is díjaztak.
A főváros érdekében nagyfokú elhivatottsággal, kimagasló szakmai színvonalon
végzett közigazgatási tevékenysége elismeréseként Pro
Urbe Budapest díjat kapott
dr. Tiba Zsolt, Zugló korábbi
jegyzője, Budapest volt főjegyzője. A főváros, különösen a
Városliget természeti értékeinek feltárásában, megőrzésében vállalt szerepéért,
állhatatos ismeretterjesztő
munkájáért Budapestért díjat vehetett át Garay Klára
Podmaniczky-díjas városvédő, a Budapesti Városvédő
Egyesület elnökségi tagja, a
Cserepes Kft. volt vezetője.
A szülészet-nőgyógyászat területén nagy elkötelezettséggel végzett szakmai és vezetői munkája elismeréseként
ugyancsak Budapestért díjat
kapott dr. Sztakó Péter, az
Uzsoki Utcai Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának főorvosa, igazságügyi
orvosszakértő.

Online népszavazást szervezne a főváros az uniós pénzek elosztásáról.
Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha a kezdeményezés sikerrel jár,
Zugló akár 15 milliárd forint támogatáshoz is juthat.
• Úgy néz ki, a kormány
Achilles-sarka a Szabad Városok Szövetsége. Ön szerint
erősebb így az együttműködés?
Tudtuk, hogy a kormány nem
lesz együttműködő, ezért kerestünk új szövetségeseket.
A MÖSZ (Magyar Önkormányzatok Szövetsége) tagjai
vagyunk, de ezúttal az volt a
fontos, hogy politikai kiállásban hangoljuk össze az erőfeszítéseinket. Több mint 30
magyar város csatlakozott, a
jelentkezők folyamatosan érkeznek.
• Helyi népszavazással keresnek jó helyet az Európai
Uniótól érkező pénzeknek?
Igen, mert így tudjuk átláthatóan elosztani a forrásokat az önkormányzatokon
keresztül. A cél, hogy az uniós
forrás ne váljon egy kiváltságos, szűk kör magánzsákmá-

Fotó: Balogh Róbert

nyává. Orbán belengetett
vétója elfogadhatatlan. Egy
ember önzése miatt nem kaphatjuk meg a koronavírus-válság kezelésére szánt pénzeket.
• A veszélyhelyzetet kihirdető
kormányrendelet szerint ez
idő alatt nem lehet népszavazást kezdeményezni.

Részvételi költségvetést terveznek

Fényvillamos
Advent első vasárnapján kapcsolták fel az ünnepi díszkivilágítást Budapesten. Útjára indult a 3500 méternyi
fényfüzérrel, 39 200 hidegfehér és kék színű LED-del
feldíszített fényvillamos is,
idén plusz két járattal kiegészülve. Ezenkívül a BKK két
fénytrolit is üzembe állított.
A járatok 15 órától közlekednek, hogy mikor melyik
vonalon, arról a BKK oldalán lehet tájékozódni.

Karácsony nem enged abból,
hogy a szavazók igenis elmondhassák a véleményüket

Hogy ezt miért tartották fontosnak beleírni a rendeletbe?
Mindenkinek a fantáziájára
bízom… De készültünk B tervvel, online szavazással. Nem
engedünk abból, hogy a szavazók ne mondhassák el, kinek jár a támogatás.
• Mi az Európai Unió jelenlegi álláspontja a kezdeményezéssel kapcsolatban?
A szükséges bizottsági támogatásokat már megszereztük,
következő lépés az Európai
Parlament plenáris ülése decemberben.
• Zuglónak mit jelentene ez
a reform?
Zuglónak sem mondjuk meg,
és Orbán Viktor se mondja
meg, mire költse a támogatást.
Azt viszont tudom, ha a kezdeményezésünk sikerrel jár,
Zugló 15 164 296 785 forint
támogatáshoz jut.
Cs. J.

Kerpel-Fronius Gábor: A főváros egymilliárd forintot különít el a programra
Fotó: Főpolgármesteri Hivatal

– Olyanok véleményét és
ötleteit várjuk, akik nap mint

nap „használják a várost”, hisz
ők tudják a legjobban, hogy
mi lenne a legsürgetőbb és
legfontosabb a fejlesztések,
beruházások rangsorában –
mondta Kerpel-Fronius. 250250 millió forintot fordítanak
a Gondoskodó, illetve a Zöld
Budapest programokra.
Az első csoportba közösségiszociális és kulturális, a másodikba alapvetően környezetvédelmi ötleteket várnak,
amelyeknek köszönhetően élhetőbb lesz a zsúfolt főváros.
Ebben a két kategóriában 5050 milliós keretet lehet képzeletben elkölteni. A harmadik kategória félmilliárd forin-

tos csomagot jelent, amelyben
természetszerűleg nagyobb,
tehát kétszer 250 milliós terveket lehet szövögetni. Utóbbiak a főváros egészére, de
legalább három kerületre terjednek ki. Amennyiben túl sok
jó ötlet érkezik december 31ig, és nehéz dönteni, hogy
közülük melyik a legérdemesebb a megvalósításra, akkor
mindegyiket szavazásra bocsátják a www.otlet.budapest.hu oldalon. Tavasszal
hirdetnek eredményt. A megvalósítás a főváros feladata,
ami kifejezetten a saját intézményei keretében történik.
Csernyánszky Judit
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Életet mentett a zuglói rendőrnő
Dr. Terdik Tamás dandártábornok, Budapest rendőri vezetője főkapitányi elismerésben részesítette
Kovács Csilla Ilona rendőr főtörzsőrmestert, a zuglói kapitányság vizsgálati osztályának nyomozóját.
Kovács Csilla Ilona szolgálaton kívül, a 3-as villamoson
ült, amikor nem sokkal az Örs
vezér téri megálló után egy
utas rosszul lett. – Odamentem a beteghez, aki összefüggéstelenül beszélt. Annyit
tudtam kivenni a szavaiból,
hogy zsibbad a karja. Próbáltam nyugtatni, ám egyszer

csak hátrahanyatlott – elevenítette fel a történteket a
rendőrnő. Csilla Ilona az egyik
utassal felváltva megkezdte a
mellkaskompressziót. A mentők kiérkezéséig az 55 éves
férfit kétszer kellett visszahozni az életbe. Amikor betették a mentőautóba, egy kö- Kovács Csilla Ilona
szönömöt súgott oda a rendőrFotó: B. R.

nőnek. A legutóbbi információk szerint a beteg stabil állapotban van. Kovács Csilla
Ilona 15 éve rendőr. Járőrként
kezdett a XXII. kerületben,
majd dolgozott az I. kerületben, illetve a TIK-nél, öt éve
onnan helyezték át Zuglóba.
Egy három és fél éves kisfiú
édesanyja. Riersch Tamás

Lendületben a Szomszédom a rendőr! program
Öt évvel ezelőtt indult el a
Zuglói Önkormányzat támogatásával a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. és a XIV.
kerületi rendőrkapitányság
által életre hívott Szomszédom
a rendőr! elnevezésű közös
rendészeti projekt. A programban részt vevő körzeti megbízottakat és az őket azóta is

támogató ZKNP-t az a cél vezérelte, hogy a városrész lakói
és a helyi rendőrök között a
bizalomra és biztonságra épülő
személyes kapcsolat alakuljon
ki. A ZKNP az elmúlt évek
során számos eszközzel, többek között kerékpárokkal,
gépjárművekkel, mobiltelefonokkal, rendszámfelismerő

készülékkel, defibrillátorral
támogatta a körzeti megbízottak munkáját, és ez a jövőben
is így marad. – A járvány
egészen új helyzetet teremtett,
de mindent megteszünk azért,
hogy a közösségi rendészeti
modellnek megfelelően a
körzeti megbízottak, a zuglói
lakosságot segítve, minél pon-

tosabb információval lássák el
őket a kialakult veszélyhelyzettel kapcsolatban.
A Szomszédom a rendőr!
program mindig is a szoros
kapcsolattartáson, a segítő hozzáálláson alapult, és dr. Czirják Róbert XIV. kerületi új
rendőrkapitány érkezésével ez
a kiváló partneri viszony
tovább erősödik – közölte Kovács-Csincsák
László, a ZKNP ügyvezetője.
Dr. Czirják Róbert rendőr alezredes korábbi,
Zuglóban töltött évei
alatt maga is aktív részese volt a Szomszédom
a rendőr! program elindításának és megszervezésének.
Most szervezeti, személyi frissítéssel az aktuális
közbiztonsági helyzethez, a zuglóiak jelenlegi
igényeihez igazodva további lendületet akar
adni a hazai és a nemzetközi szakmai körökben nagy elismerést kiváltó, európai díjat elnyerő rendészeti program kiterjesztésének.
Z. L.
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Negyven éve nyílt meg az Örs vezér terén az első bevásárlóközpont

csak egy ugrás a Sugár
1980. október 30-án nyitották meg Magyarország első nyugati módon felépített bevásárlóközpontját,
a Sugár Üzletközpontot az Örs vezér terén. Az épületben szinte minden nagyobb hazai bolthálózatnak
volt üzlete. A ma is működő, megnyitásakor számos addig nem látott újdonságot nyújtó üzletközpont
hamar a vásárlók kedvence lett, „Csak egy ugrás a Sugár” szlogenjét az egész ország ismerte.
A földszinten kapott helyet az ABC, a Keravill és
a Vasedény, illetve a Röltex, a cipőjavító, a háztartási bolt, a cipőüzlet és
a könyvesbolt. Az első
emeleten a Szivárvány
Áruház, illetve a földszinti
Keravill és Vasedény egyegy részlege helyezkedett
el. Ezeken kívül volt bizományi áruháza, posta,
divatáruüzlet és eszpreszVáltozott a terv
szó. A másodikon az irodák működtek, míg a
A terület beépítésére
pincében az alagúton
kiírt pályázatot Iványi
megközelíthető, zsilipLászló, Kovács Balázs
és Zádori Attila – a A boltok árukészlete nem volt szokványos: a tévéosztályon képmagnót rendszerű áruátvevő heBudapesti Városépí- üzemeltettek, hogy adásszünet idején is működhessenek a demó készülékek lyek és a raktárak kaptak
Fotó: Fortepan–Magyar Rendőr
helyet, ahonnan a tertési Tervező Vállalat
mékeket tíz liften lehetett
munkatársai – által
bejárathoz vezető gyaloaz eladótérbe szállítani.
alkotott csoport nyerte.
gos-felüljárón lehetett
A Sugár csupa olyan építéA tervek szerint az üzlet- eljutni. Az építkezést haszeti megoldással volt teközpont köré irodaházak, sza- talmas érdeklődés övezle, amelyekkel idehaza
badidőközpont, orvosi rendelő te, a korabeli sajtó rendaddig nem találkozhattak
és bútorház is épült volna, szeresen beszámolt a
a vásárlók. Ilyen volt
azonban az illetékesek me- munkálatok állásáról.
többek között a légkondinetközben változtattak az
cionáló berendezés és a
elképzelésen, és csak az orvosi Újszerű
Kipszer által készített,
rendelő valósult meg.
megoldások
rengeteg fényt adó, hatalAz építkezést 1975-ben kezdmas felülvilágító ablak, ilték meg, volt, hogy egyszerre A 29 ezer négyzetméter
letve a földszinti fedett
négyszázötven ember dolgo- alapterületű bevásárlósétáló- és pihenőpark,
zott a helyszínen. Az üzlet- központ belső terei sötétamelyet zöld növényzet,
központ műszaki átadása 1980 barna és padlizsán színt
iparművész tervezte szöjúniusában kezdődött, augusz- kaptak, a kőburkolatai
kőkút és színes ülőkék
tusban pedig már megindult pedig sárgásak voltak.
díszítettek.
az árukészlet szállítása.
Az épület felét négy nagy
Az autóval érkező vásárlók üzlethálózat, a CsemegeA boltok felszereltsége
számára a Kerepesi út két ABC, a Keravill, a Vassem volt szokványos, a
oldalán egyenként 250 férőhe- edény és a Szivárvány
Keravillnál például árulyes parkolót építettek. A túl- Áruház foglalta el, a töbkészletet követő pénztárA földszinti pihenőpark szökőkútját és
oldalról az üzletbe a Kerepesi bit 30 kisebb cég haszno- színes ülőkéit iparművész tervezte
gépek működtek, beveút felett átívelő, első emeleti sította.
zették
az előjegyzést és a
Fotó: Fortepan–Magyar Rendőr
Az üzletközpontnak is
helyet adó terület
rendezéséről a hatvanas években döntöttek: egy olyan csomópontot hoznak létre, ahol naponta negyedmillió ember halad át, és akiknek biztosítani kell a bevásárlási lehetőséget.

A 70-es években napi negyedmillió áthaladó emberhez tervezték a csomópontot, számukra akartak bevásárlási
lehetőséget biztosítani
Fotó: Fortepan–Magyar Rendőr

Az üzletközpontot 2004–2007 között felújították és mozikkal, éttermekkel bővítették ki
Fotó: Subits-Tóth Gergő

Az építkezésről a sajtó is rendszeresen beszámolt – Esti
Hírlap, 1980. augusztus 28.

A felüljáró és a bevásárlóközpont építését nagy érdeklődés
övezte
Fotó: Fortepan–Szalay Zoltán

házhoz szállítást. A tévéosztályon pedig képmagnót üzemeltettek, hogy
adásszünet idején is működjenek a demó készülékek. A 700 millió forintból épült Sugár üzletközpontot november 7.
tiszteletére nyitották meg.
A létesítményt ünnepélyes
külsőségek között – Marjai
József, a minisztertanács
elnökhelyettese jelenlétében – 1980. október 29-én
dr. Sághy Vilmos belkereskedelmi miniszter avatta
fel. A vásárlók másAz épület felét négy nagy üzlethálózat, a Csemege-ABC, a Keravill,
naptól
kereshették fel az
a Vasedény és a Szivárvány Áruház foglalta el
Fotó: Fortepan–Magyar Rendőr üzletházat.

A megújulás
A rendszerváltást követően a
Sugárt komoly kihívás elé állította az Árkád megépítése.
Annak érdekében, hogy az üzletközpont versenyképes maradhasson, 2004–2007 között
felújították. Az épület homlokzata új borítást kapott,
belső terét átalakították. Többtermes mozit létesítettek, a
második emeleti irodák helyén pedig üzlethelyiségek és
éttermek nyíltak. Az egykori
gyalogos-felüljárót az Árkádot
a Sugárral összekötő gyalogoshíd váltotta fel.
Papp Dezső
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Sose halunk meg Zuglóban – Koltai Róbert: Ez a mese az

egész életemet és színészi pályafutásomat meghatározta

Igaz családi történet, amely

az Öv utcában kelt életre
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Már hat előadáson van túl a Sose halunk meg című musical a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. A darab fogadtatása a járványhelyzet ellenére – a veszélyhelyzet kihirdetése előtt – kiváló
volt. Az előadás rendezőjével, Koltai Róberttel a történet egyik eredeti helyszínén, az Öv utcában
beszélgettünk.
– Ez a mese az egész életemet
és színészi pályafutásomat

meghatározta – mondja Koltai Róbert, a musical rendezője. – Egy családi történet,
amely előbb a filmvásznon, majd a színpadon
kelt önálló életre, és
amelynek sikere
cseppet sem csökkent az elmúlt
közel harminc év
során.
Koltai Róbert
apai nagyszülei
Zuglóban, az Öv
utcában laktak.
Abban a családi házban,
amely a So-

se halunk meg legendás, vállfás Gyuszi bácsijának is otthont adott.
– Gyuszi nagybátyámat a
családon kívül mindenki
imádta, nálunk azonban anynyira nem tolerálták a dolgait. Rengeteget dolgozott,
aminek nem sok látszata volt,
mert állandóan lóversenyzett,
és emiatt fűnek-fának tartozott. Viszont bárkinek lyukat
tudott beszélni a hasába,
ezért nehéz volt rá haragudni
– elevenítette fel a családi
történetet a rendező.
– A 80-as években mondogattam is neki, Gyuszi bácsi,
egyszer még filmet csinálok a
történetedből, de ő ezt mindig
elhessegette.
Pedig 1985-ben úgy
tűnt, ennek akár
realitása is lehet.
Koltai Róbert
ugyanis barátjával, Nógrádi
Gábor íróval
már akkor
megpróbálta forga-

Fotók: Balogh Róbert

tókönyvbe rendezni Gyuszi
bácsi történetét.
– Az első nekifutás nem sikerült, valahogy nem az jött ki
belőle, amit szerettem volna
– vallotta be Koltai.
– Ezután majdnem hét évig
pihent a történet, mígnem
1992-ben megkerestek, hogy
jó lenne valami rendszerváltás környéki sztorit filmre vinni. Nos, akkor ismét eszembe
jutott Gyuszi bácsi, aki szegény akkor már nem élt, és
Nógrádi Gáborral újból nekiduráltuk magunkat. Sosem
gondoltam volna, hogy ekkora sikere lesz a mozinak.
1994-ben mi képviseltük az
országot az Oscar-gálán, de a
filmmel az egész világot bejártuk. Rengeteg nagyon jó
kritikát kaptunk, itthon pedig
annyi nézőt sikerült becsalnunk a mozikba, amennyi korábban elképzelhetetlen volt.
A Sose halunk meg igazi zuglói történet.
Nemcsak azért, mert a társforgatókönyv-írót és rendezőt
a Körvasút közelében élő
nagybátyja ihlette, hanem
azért is, mert a film több jelenetét itt forgatták.
– Családi házat kerestünk,
tudtuk, hogy Pesten kell
lennie. Ekkor döntöttem úgy,
hogy már csak a saját komfortérzetem miatt is a nagymama zuglói házát választom.
Így történt, hogy Gyuszi bácsi
– akit a filmben produceri

A Sose halunk meg című filmmel bejárta a világot:
1994-ben az Oscar-gálán képviselte az országot

kérésre én alakítottam – és
én – akit a filmben Szabados
Mihály játszott – a forgatás
erejéig visszatértünk a zuglói
családi fészekbe – magyarázta el a körülményeket
Koltai Róbert, akivel éppen
az említett ház melletti cukrászdában beszélgettünk. Miközben ő franciakrémest
eszegetett. Apropó, franciakrémes!
– Hát annak a krémesevésnek is nagy sztorija volt –
nevetett a Jászai Mari-díjas
színművész.
– Misi úgy érkezett a forgatásra – ahol az egyik jelenetben fogadásból minél
több krémest kellett megennie –, hogy a friss süteményből mindjárt hatot behabzsolt. Aztán jött a munka,
újból és újból fel kellett
venni a jelenetet, mígnem
Misi annyira telítődött a

A rendező hű maradt önmagához: az interjú alatt is
Fotók: Balogh Róbert
franciakrémest evett

ban. Abban a házban, amely
a mai napig őrzi a hazai
filmtörténet egyik legizgalmasabb vállalkozásának
emlékeit. Egy olyan történetnek a hírmondója, amely a
nézőknek köszönhetően sosem halhat meg.
Riersch Tamás
Koltai Róbert alakította saját nagybátyját, a nagy dumás
Gyuszi bácsit

süteménnyel, hogy már valóban rosszul lett. A filmben
így nem is kellett megjátszania, csak magát kellett adnia.
– Egyszer írt rólam valamit
egy újságíró, amivel nem
értettem egyet. Felhívtam,
elbeszélgettünk, és összebarátkoztunk. A végén azt is
elárulta, hol lakik. Majdnem
hanyatt estem, amikor meghallottam a nagymamám címét. Nos, akkor jártam utoljára ebben az Öv utcai ház-

Koltai visszatért a családi fészekhez: apai nagyszüleié volt
az Öv utcai ház
Fotók: Balogh Róbert
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Szolgáltatás
FÉG gyártmányú gázkészülékek szakjavítása. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8–18 óráig.
383-5873 • 06-20-912-6163
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-szerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WCtartályok cseréje. Csatornakamerázás.
Ingyenes kiszállás. Tel.: 402-4330, 0620-491-5089
ÜVEGEZÉS. AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üvegezése, biztosításra is. Régi keretek átalakítása
hőszigetelő üveg befogadására. GYORSAN, TISZTÁN, PONTOSAN. Nagy
Miklós, tel.: 06-70-940-10-11
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST és BURKOLÁST vállalok
takarítással, fóliázással.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Telefon: 06-30-422-1739
Teherautó-bérlés, fuvarozás vagy
szállítás, a Bestrent nyújtja a megoldást. Napi 5000 Ft-tól, a Hungária
krt. 189.-ben. www.teherautoberles.info. Telefon: 0620-421-51-91
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs kazánok
telepítését teljes körű ügyintézéssel.
Telefon: 06-20-264-7752
ÉDEN VIRÁG-AJÁNDÉK Gyönyörű
csokrok minden alkalomra. Egyedi
ajándékok, kalapdobozok, asztaldíszek,
koszorúk, minden egy helyen. Megtalálnak minket: XIV. ker. Fogarasi út
43/A. • facebook.com/edenviragajandekzuglo. Telefon: +36-30-583-0467

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal.
Tel.: 2212-392, 06-20-553-8582. XIV.
ker. Nagy Lajos király útja 43/B. (Fogarasi sarok)

Vírus idején maszkban kesztyűvel. Díjtalan kiszállás. VÉRTESI ANTIKVÁRIUM Telefon: 06-20-425-6437

LAKATOSMESTER! Zárszerviz, rácsok, kapuk, kerítések stb. készítése,
lakatosmunkák akár azonnal.
Telefon: 06-30-299-1211

ADAMOV ANNA TERMÉSZET GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító, cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné útja 11.
Minden betegséget gyógyítok. Tel.:
220-8165 • 06-30-450-0821

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cseréje, régi
ajtók, ablakok felújítása, szigetelése.
06-20-381-6703 • 251-9483
Társasházak könyvelését vállalom 25
év tapasztalattal, számlaképesen.
Telefon: +36-30-981-3207
Családi házak, épületek felújítása,
bontása, kertépítés.
Telefon: 06-30-595-2684
Ha kisebb javításra van szüksége,
engem hívjon, több évtizedes gyakorlatom van. Telefon: 06-20-318-2598
Ács, tetőfedő, bádogos vállalja tetők
készítését, javítását. Kocsibeállót és
teraszt is. Kiszállás díjtalan: 06-30518-0206
Fakivágás alpinista megoldásokkal is,
elszállítással együtt: Telefon: 06-30969-8634

Állás
Kettő fő friss nyugdíjast keres cégünk.
Egy főt irodai munkára, egy főt
áruszállításra és raktározási-karbantartási munkákra. Érdeklődni lehet:
402-0866. Doktor Natur Kft.

Könyv
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
MŰTÁRGYAKAT VÁSÁROLUNK!

Kattintson naponta a ZugLo.hu-ra!

Egészség

Fiatal hölgy kötne eltartási, illetve
életjáradéki szerződést. Mindenféle háztartási munkájába besegítek. Telefon:
20-932-0983

Régiség
HERMINA ANTIKVITÁS a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vásárol festményeket, antik bútorokat, asztali, fali,
zseb- és karórákat, Herendi, Zsolnay,
Meisseni stb. porcelánokat, Kovács
Margit-, Hummel-, Gorka-kerámiákat,
bronz- és ezüsttárgyakat 150 forinttól
600 forintig/grammig, háború előtti
katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat,
ékszereket. Tört arany 10 300 forinttól, fazonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre. Telefon: 0620-358-8217
Galerieschic belvárosi bolt régi
porcelánt vásárol. Szidónia, 1051
Budapest, József nádor tér 12.
Telefon: +36-20-509-4445

Számítógép
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán, telefon: 06-70-519-2470,
e-mail: szerviz@szerviz.info
COMPUTER KLINIKA – számítógépjavítás, -karbantartás, -bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal! Telefon: 06-30857-2653

Kövesse Zugló Önkormányzatának
hivatalos portálját!

Megismerheti a legfrissebb helyi döntéseket, rendeleteket, közleményeket, felhívásokat, akciókat,
ﬁgyelemmel kísérheti az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkáját, megtudhatja, miben
és hogyan tudják segíteni a hivatal munkatársai, és azt is, hogy egy adott ügynek,
témának ki a felelőse, rákereshet a közérdekű zuglói szerződésekre, elolvashatja a
zuglo.hu naponta frissülő tartalmát, és
böngészhet a Zuglói Lapok archív számaiban is.

Zuglo.hu – a zuglóiakért!

Egyéb
ORVOS CSALÁD kedvező életjáradékot fizet idős nyugdíjas budapesti
lakásáért odaköltözés nélkül. Telefon:
06-20-441-0498

Hirdessen a
Zuglói Lapokban!
Közéleti, közszolgálati és
szórakoztató tartalom 32
oldalon! 71 000 példány
havonta! Minden zuglói háztartásba eljut!

Hirdetési tarifáinkat itt
találja: bit.ly/tarifa_zl
Idei megjelenéseinkről
itt tájékozódhat:
bit.ly/lapzarta_zl
Általános Szerződési
Feltételeinket itt
olvashatja el:
bit.ly/aszf_zl
Hirdetési ügyekben itt
veheti fel
munkatársainkkal a
kapcsolatot: zugloilapok@zuglo.hu

Válassza ki az Önnek,
vállalkozásának,
cégének leginkább
megfelelő megoldást!
Hirdessen a Zuglói
Lapokban!

FONtOS ZUGLÓI ELÉRhEtŐSÉGEK
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal
06-1-872-9100 • hivatal@zuglo.hu • zuglo.hu
Zuglói Egészségügyi Szolgálat
06-1-469-4600 • kapcsolat@zesz.hu • zesz.hu
Felnőttháziorvosi ügyelet • Hermina út 7. • 06-1-220-6693
Gyermekháziorvosi ügyelet
Révész utca 10–12. • 06-1-349-9601• 06-1-349-8603
Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ
06-1-364-3013 • készenléti szolgálat: 06-70-310-8585
kozpont@zcsk.hu • szolgalat@zcsk.hu • zcsk@zcsk.hu zcs.hu
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A SZOMSZÉd MINdIG ZÖLdEBB:

MEGVANNAK A NyERtESEK
A zuglói klímastratégia keretén belül a szervezők ötletpályázatot hirdettek, hogy megmutassák, a városlakók milyen
egyéni megoldásokkal járulnak hozzá egy fenntarthatóbb
jövőhöz. A játékra két kategóriában lehetett nevezni: a
Hétköznapi Hősök a mindennapi rutinjaikat teszik zöldebbé,
a Zöld Kreátorok pedig innovatív csináld magad megoldásokkal alakítják a környezetüket. A két kategóriában közel
80 nevezés érkezett, lélegzetelállító ötletekkel. Ezúton is
köszönjük mindenkinek a részvételt: sok apró tett összeadódva hatalmas változásokat eredményez!
Z. L.

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
06-1-363-2656 • 06-1-383-1341 • 06-30-431-5372
info.cserepeshaz@cserepeskft.hu • cserepeshaz.hu
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
parkolási ügyfélszolgálata • 06-1-999-5090
parkolas@zugloiparkolas.hu • zugloiparkolas.hu
Zuglói Önkormányzati Rendészet • 06-1-211-2233
ugyfelszolgalat@zugloirendeszet.hu • felugyelet.zugloirendeszet.hu
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
06-1-469-8100• zugloizrt@zugloizrt.hu • zugloizrt.hu
Kormányablak • 06-1-896-3509, 06-1-896-5449
kormanyablak.hu • kormanyhivatal.hu • 1818.hu

SORSOLÁS
Hétköznapi Hős: CSóKA GERGELy
– bicikli és tömegközlekedés használata – mindig!
KABÁN GÁBOR
– melegvíz-optimalizálás csökkentett hőmérséklettel
Zöld Kreátor: HANGyÁL ZSóFI
– újrahasznosított ruhákból készült elegáns csősál
SZűCS ESZTER
– bevásárlószatyrok maradék anyagokból
KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS ÉS ZSűRIZÉS
Hétköznapi Hős:
KISPÁL LUCA – lekvárok, szószok befőzése
APONyI BERNADETT
– ruhacserék szervezése, ruhajavítás
Zöld Kreátor: MÉSZÁROS ZOLTÁN
– raklapok újrahasznosítása – raklapheverő
TóTH LILLA
– feleslegessé vált ruhákból horgolt szőnyeg

Kövesse Zugló
hivatalos
Facebook-oldalát!
facebook.com
/zuglo14/

Friss, fontos
közérdekű
információk!
23 ezer követő!

GRATULÁLUNK A GyőZTESEKNEK!

KÉPVISELŐINK

KÉPVISELŐINK
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POLGÁRMESTER
HORVÁTH CSABA
+36 1 872 9168
polgarmester@zuglo.hu
Fogadóóra: –

ALPOLGÁRMESTEREK

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK

SOKACZ ANIKÓ • MSZP • 12. EVK
+36 70 436 0776
sokacz.aniko@zuglo.hu
Fogadóóra: –

KINISCH ANDREA • DK • 14. EVK
+36 30 6264631
kinisch.andrea@zuglo.hu
Fogadóóra: –

TÓTH ATTILA • DK • 2. EVK
+36 70 479 3837
toth.attila@zuglo.hu
Fogadóóra: –

SÓGOR LÁSZLÓ • MSZP • 13. EVK
+36 20 978 3725
sogor.zuglo.mszp@gmail.com
Fogadóóra: –

HORVÁTH ZSOLT • DK • 15. EVK
+36 70 331 5525
horvath.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: –

BITSKEY BENCE • MSZP • 3. EVK
+36 20 278 0977
bitskey.bence@zuglo.hu
Fogadóóra: –

HORVÁTH ZSOLT
+36 70 331 5525
horvath.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: –

LEPSÉNYI LÁSZLÓ • DK • 4. EVK
+36 70 477 5122
lepsenyi.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: –

SZABÓ REBEKA
+36 1 872 9163
szabo.rebeka@zuglo.hu
Fogadóóra: –

RÓZSA ANDRÁS • Momentum • 5. EVK
+36 70 479 3847
rozsa.andras@zuglo.hu
Fogadóóra: –

RÓZSA ANDRÁS
+36 70 479 3847
rozsa.andras@zuglo.hu
Fogadóóra: –

BUSZNYÁK IMRE KÁROLY
Momentum • 6. EVK
+36 70 479 3835
busznyak.imre@momentum.hu
Fogadóóra: –
PÉCSI DIANA • MSZP • 7. EVK
+36 70 436 0775
pecsi.diana@zuglo.hu
Fogadóóra: –

DR. TIBA ZSOLT
+36 1 872 9360
Fogadóóra: –

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK

VIDA ATTILA • LMP • 1. EVK
+36 70 618 7067
vida.attila@zuglo.hu
Fogadóóra: –

HAJDU FLÓRIÁN
+36 1 872 9457
hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: –
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/

JEGYZŐ
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KISNÉ SZIVCSOVICS NIKOLETT
Momentum • 8. EVK
+36 70 479 3834
kszn@momentum.hu
Fogadóóra: –

A MEGVÁLASZTOTT ZUGLÓI KÉPVISELŐK KÖRZETEI

RÓZSA András

BUSZNyÁK
Imre Károly

KISNÉ SZIVcSOVIcS SZABÓ Rebeka
Nikolett

PÉcSI diána

hAjdU Flórián

KINISch Andrea

7.
LEPSÉNyI László

SÓGOR László

6.

8.
9.

5.

hEVÉR László György

VIdA Attila

1.
4.

14.

11.

13.
10.

BItSKEy Bence

SOKAcZ Anikó

2.

3.

15.

12.
hORVÁth Zsolt

tÓth Attila

LISTÁS KÉPVISELŐK

SZABÓ REBEKA • Párbeszéd • 9. EVK
+36 1 872 9163
szabo.rebeka@zuglo.hu
Fogadóóra: –

BORBÉLY ÁDÁM • Fidesz
+36 1 614 5009
adamborbely88@gmail.com
Fogadóóra: –

DR. VARGA PÉTER • Fidesz
+36 70 479 3900
vargadoktor@gmail.com
Fogadóóra: –

TÓTH CSABA • 8. OEVK
+36 70 436 0776

HAJDU FLÓRIÁN • MSZP • 10. EVK
+36 1 872 9457
hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: –

ROZGONYI ZOLTÁN • Fidesz
+36 30 907 2843
rozgonyi@zuglo.hu
Fogadóóra: –

VÁRNAI LÁSZLÓ • CivilZugló Egyesület
+36 70 436 0767
varnai.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: –

SZATMÁRY KRISTÓF • 13. OEVK
+36 70 905 0824

HEVÉR LÁSZLÓ GYÖRGY
MSZP • 11. EVK
+36 70 436 0768
hever.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: –

SZATMÁRY-JäHL ANGELA • Fidesz
+36 70 477 5117
szatmary-jahl.angela@zuglo.hu
Fogadóóra: –
www.facebook.com/szatmaryjahlangela/

VICTORA ZSOLT • MKKP
+36 70 479 3846
victora.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: –

PARLAMENTI KÉPVISELŐK

22

KONyhA

ZUGLÓIAK VÁLASZOLNAK

hogyan készül az idei karácsonyra?
MÉSZÁROS PIROSKA nyugdíjas
– Sajnos nemrég hunyt el a párom, ezért biztos, hogy nagyon magányosan telnek majd az ünnepek. A házban talán csak egy ismerős, régi lakó él, és barátaink sem nagyon vannak a környéken, mert a nyarakat vidéken töltöttük.
A párom nagy horgász volt. A fiam és a felesége eddig mindig átjöttek karácsonykor, de a vírushelyzet miatt szerintem ezt most nem merjük megkockáztatni. Mivel a halászlé alapanyaga már megvan, azt biztosan megfőzöm, és talán
sütök húst is, hogy legalább egy kis finomságot tudjanak vinni a gyerekek.

A klasszikus karácsonyi ételektől eltérő menüsor kerül Erzsikéék asztalára

ünnepi fogások Bátor Nyúl konyhájából
Karácsonyra és újévre a klasszikustól eltérő, ízletes ünnepi
ételekkel lepett meg bennünket Erzsike, a Bátor Nyúl konyhája blog írója. Az ételeket megkóstoltuk, így bátran ajánljuk
az ünnepi asztalra.

BLAHó ZOLTÁN kertépítő
– Pontosan ugyanúgy, mint az előző években. Édesanyám egyedül él,
ezért őt áthozzuk magunkhoz, illetve jön a párom és a testvéreink is. Minden karácsonyt így, együtt ünnepelünk, és ez most sem lesz másként. Betartjuk a szabályokat, de nem félünk a vírustól. Annyit változtattam, hogy
idén két-három héttel előbb beszerzem a vacsora hozzávalóit. A tyúkot
például Zsámbékról hozom a leveshez, de lesz halászlé, lila káposzta, sült
tarja és csirkecomb is. Minden karácsonykor én főzök a családnak.

VICZMÁNDI VIKTóRIA kismama
– Mindig nagy karácsonyi vacsorát tartottunk, de idén csak a szűk családdal ünnepelünk. Maximum nyolcan leszünk: a két gyermekem és a férjem, illetve a
szüleink. Szerencsére ők még fiatalok, nem tartoznak a veszélyeztetett korosztályba. Sajnos a nagyszülőkkel ezúttal nem merünk találkozni, de ahogy
eddig, úgy az ünnepek alatt is mindennap felhívjuk majd őket. Remélem, a vacsorához kapunk elég alapanyagot karácsony előtt, de az ajándékokat biztosan
hamarabb beszerezzük a gyerekeknek. Nehogy addigra bezárjanak a boltok.

FEKETE IMRE nyugdíjas
– Miután meghalt a feleségem, a Harmónia klubban megismerkedtem
egy hölggyel, így az idei karácsonyt már a barátnőmmel töltöm. Hol én
megyek át hozzá, hol ő jön, de mivel az ünnepekkor szeretne főzni,
valószínűleg én leszek nála. A gyerekeimmel is találkozunk, de nem
egyszerre. Beosztjuk a karácsonyi napokat, mikor ki jön hozzánk. Tartunk a vírustól, de karácsony mégiscsak egyszer van az évben. A vacsora
idején kívül valószínűleg maszkot viselünk a látogatások alkalmával.

CSABAI GÉZÁNÉ eladó
– Eddig karácsonykor mindig összejött a család: a fiam, a menyem, az unokáim, mind együtt ünnepeltünk. Idén ez másképp lesz. Az egyik unokámnak nemrég volt az esküvője, és babát vár. Őt féltjük a legjobban a vírustól,
ezért most nem találkozunk. Az ajándékozást úgy oldjuk meg, hogy átutalunk pénzt a számlájukra. Ketten leszünk a párommal, visszafogott szenteste
lesz. Pici fát azért állítunk, illetve rántott húst és bejglit is sütök, de sokkal
kisebb mennyiségben, mint eddig. Hiányozni fog a család.
Fotók: Balogh Róbert
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Erzsike minden receptbe belevisz valami egyedi újítást
Fotó: Balogh Róbert

– Minden háziasszonynak vannak jól bevált receptjei, de én szeretek picit újítani
– meséli Erzsike.
– Így született meg ez a két étel is.
FűSZERES SÖRBEN SÜLT PULyKA
Hozzávalók (3-4 adaghoz): 50 dkg pulykamell- vagy felsőcombfilé, 1 tk. kakukkfű, 1 dl olívaolaj, 2 dl barna sör, 1 ek.
mustár, 1 tk. őrölt tarka bors, 1 tk. grill
fűszerkeverék, 1 tk. só. A húst felszeleteljük, kicsit kiklopfoljuk. A fűszereket az
olajjal és a barna sörrel összekeverjük, a
hússzeleteket beleforgatjuk. Tűzálló tálban vagy tepsiben hagyjuk pihenni fél
órát. Alufóliával lefedve 180 fokos sütőben 35 percig sütjük, a húst megfordítjuk,
majd a fólia alatt még 30 percig sütjük.
Köretnek bulgurt vagy rizst ajánlok.

VÖRÖSLENCSE-PÜRÉ
A vörös lencsében rengeteg, a szervezetnek fontos ásványi anyag található. A hagyományos lencsével szemben előáztatni
sem kell, anélkül is gyorsan megfő. Ezért
az év más időszakában is ajánlom.
Hozzávalók (4 személyre): 25 dkg vörös
lencse, 1 babérlevél, 25 dkg füstölt sertéscomb vagy angolszalonna. A füstölt húst
1 liter vízben megfőzzük. A húst a lében
hagyjuk kihűlni, úgy szaftosabb.
A lencsét fél liter főzővízben, a babérlevéllel, 20-25 percig lassú tűzön főzzük.
Sűrítést nem igényel, de aki szereti, tehet
hozzá tejszínt is.
Feltétnek csabai karajt, sertés szűzpecsenyét ajánlok. Ezek a receptek megtalálhatók a batornyul.blog.hu oldalon.
Illés Sarolta

Glutén- és cukormentes Eszterházy-torta
Bardi Dávid mesterszakács
első tortacsodájával párját lepte meg. Ekkor döbbent rá,
hogy ez az ő útja, ezt szeretné
csinálni. Négy éve készíti igényes, művészi süteményeit.
A karácsonyi asztalra gluténés cukormentes Eszterházytortát ajánl. Ízekben hagyományos, de a textúrája sokkal
selymesebb, könnyedebb.
A recept alapján laktózmentesen és hagyományos alapanyagokból is elkészíthető.
A laza diós piskótához 6 tojás,
6 ek. xilit/eritrit, 4 ek. (hagyományosan 6 ek. kellene, de
picit itt csalok) gluténmentes
lisztkeverék/mandulaliszt, 4
ek. víz, 16-20 dkg darált dió,
1 tk. sütőpor, 1 mk. vanília-

kivonat, egy csipet só szükséges. A tojásfehérjékből a sóval közepesen kemény habot
készítek, beleöntöm a tojássárgájákat, majd lassú fokozaton még öt percig keverem,
eközben hozzáadom kanalanként a xilitet, a lisztet, a sütőport, a vizet, a diót és a vaníliakivonatot. Míg a kivajazott
tortaformában 175 fokon, légkeveréses sütőben 35-40 percig sül a piskóta, addig elkészítem a krémet 6 tojássárgájából, 1 mk. vaníliakivonatból, 18 dkg vajból (vagy
mascarponéból), 18 dkg xilitből/eritritből, 1 citrom reszelt
héjából, fél citrom levéből,
2,5 + 4 dl habtejszínből.
A tojássárgájákat a vanília-

kivonattal, a citromhéjjal, a
citrommal és 2,5 dl tejszínnel
egy habüstben vízgőz felett,
folyamatos keverés mellett,
habos krémmé (sárgakrémmé)
főzöm. Miután kihűlt, a xilittel
kihabosított vajjal összekeverem, óvatosan hozzáadom
a 4 dl felvert habtejszínt.
A krémet hűtőbe teszem, hogy
kicsit összeálljon.
Az elkészült piskótát 6-7 db,
félcentis lapra vágom. A krémmel megtöltöm, kívülről bevonom, újra a hűtőben pihentetem. Díszítéshez csokidíszt
használtam, karácsonyi hangulat miatt csak másfél centi
széles csíkban szórtam meg Bardi Dávid karácsonyi süteménye laktózmentes változatdióval az oldalát.
ban is elkészíthető
I. S.
Fotó: Subits-Tóth Gergő
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MOSOLyALBUM

ÉLEtMÓd

E-mailekben kapott fotókból és hangfelvételen elküldött köhögésekből diagnosztizálnak

Gyermekorvos vírushelyzetben
A pandémia második hulláma orvost, szülőt, gyermeket olyan helyzetekbe kényszerít, amelyekre dr.
Balogh Zsuzsanna gyermekorvos negyvenegy éves praxisa alatt, amelyből 25 évet itt, Zuglóban, a Ráskai
Lea utcai gyermekrendelőben töltött, nem emlékszik.
– Tavasszal a szülők többsége
felhasználta az összes szabadságát, így most egyre nehezebb
megszervezni a családok életét. Féltik a veszélyeztett családtagokat, akikre rá lehet
bízni a gyermeket, de féltik a
munkájukat is. Az óvónők 5-6
éves óvodásokról mesélnek,
akik komolyan aggódnak,
hogy a nagymama meghalhat
vagy az apukájuk nem tud
menni dolgozni. Olyan hír is
jött, hogy egy iskolai vagy
óvodás csoportban kiközösítik
azokat a gyerekeket, akik
karanténban voltak. Ez egy
gyereknek döbbenetes teher –
magyarázta dr. Balogh Zsuzsanna. A pandémia második
hulláma egybeesik a szokásos
náthás időszakkal. A felfokozott pánik miatt a közösségekből enyhe köhögéssel,
orrfolyással már hazaküldik a
gyermeket. Ez rengeteg adminisztrációt jelent, és a szülőt
is lehetetlen helyzetbe hozza.
– Láztalanul, jó étvággyal,
csak orrfolyással és enyhe köhögéssel a gyermek mehet
közösségbe – mondta a doktornő, és hozzátette, a kis be-

tegek vizsgálata sem egyszerű,
hiszen a fertőzés elkerülése
miatt nagyrészt telefonon és
e-mailen keresztül zajlik a
rendelés. – Megállás nélkül
cseng a telefon. Miközben telefonon kikérdezem a szülőt,
és alaposan átgondolom, hogy
milyen tanácsokkal lássam el,

máról. E-mailekhez csatolt kakis pelenkákról, torkokról készített fotókból, hangfelvételen
elküldött köhögésekből diagnosztizálok. – A doktornő tanácsa az is, hogy a lányok a
menstruációs ciklusban különösen figyeljenek, hogy ne
fogják meg szabad kézzel a

Dr. Balogh Zsuzsanna 25 éve gyógyítja a zuglói gyerekeket a
Ráskai Lea utcai rendelőben
Fotó: Balogh Róbert

hallom, hogy bepittyegnek a
következő hívások, ami sokszor még a figyelmemet is elvonja a megoldandó problé-

kapaszkodókat, és a csecsemők kezét is rendszeresen
szappannal kell megmosni.
Illés Sarolta

csodálatos enzimek

Ha ez gyakran előfordul, a szervezet bizonyos részein hiány
alakulhat ki, ami betegségekhez vezethet. 1902 óta alkalmaznak hatékony enzimpótlást ízületi, rándulással, gyulladással járó megbetegedéseknél. Az enzimterápia úttörője, dr. Edward Howell az
1940-es években összefüggést
fedezett fel a daganatos betegségek és az enzimhiány között,
majd tisztán növényi enzimekkel eredményes enzimterápiát
végzett. Hangsúlyozta, hogy az

Fejfájásra, lázra nem szoktunk
enzimeket szedni, pedig az orvostudomány több mint száz
éve felfedezte, hogy sejtjeink
ezen apró alkotóelemeit pótolva nemcsak a tüneteket, hanem
azok kiváltó okait is meg lehet
szüntetni. Az enzimek felelősek a szervezetünkben zajló
összes folyamatért, szívünk
dobbanásáért, légzésünkért,
emésztésünkért. Úgy működ-

nek, mint az elemek, amelyek
az élet során szép lassan kimerülnek. A legtöbb energiát
az emésztés viszi el. Napjainkban agyonkezeljük, -főzzük,
-sütjük az ételeket, elpusztítva
a táplákéban lévő, emésztést
segítő enzimeket. Ezért az öszszes emésztőenzimet a szervezetünknek kell biztosítania,
mégpedig úgy, hogy a test más
részéről elvonja az energiát.

A C-vitamin pótlására általában is szükség van, de most
egy átlag felnőttnek naponta
kétezer, egy gyermeknek pedig száz-kétszáz milligrammot
érdemes bevenni – tájékoztatott Balogh doktornő. – A Dvitamin pedig többek között
az ér belső falának védelméhez szükséges, emiatt kap fontos szerepet a védekezésben.
A koronavírus ugyanis érgyulladást okoz a tüdőben, a szívizomban, a szívbelhártyában,
a vesében és az agyban. Számomra megdöbbentő menynyiségeket használhatunk.
Csecsemőknek napi 300 NE-t
(nemzetközti egységet) adunk.
Egy általános iskolásnak 1000
NE, a várandósnak 2000 NE
jár. A fertőzés ideje alatt a fiatal felnőttnek napi minimum
3000 NE adható folyamatosan, de a napi 10 000 NE
sem okoz melléktünetet. A Dvitamin felszívódásához szükség van K2-vitaminra és kalciumra.
egészséges szervezetnek a tápanyagok, vitaminok, fehérjék,
ásványi sók mellett elsősorban
enzimekre van szüksége. Szervezetünk enzimegyensúlyáért
mi is tehetünk, ha naponta
legalább fele arányban nyers,
kezeletlen, fermentált (erjesztett) ételt fogyasztunk. A főzött, sütött ételeinkhez bátran
szedhetünk amiláz, proteáz,
kataláz, lipáz, laktáz, celluláz
enzimeket tartalmazó, szójamentes étrend-kiegészítőket.
I. S.
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Karácsonyi vendégek
Az étkezőasztal a karácsonyi
vacsora maradványainak súlya
alatt roskadozott. A két degeszre tömött házaspár ütemesen szuszogott, mindössze apró
kézjelekkel adták egymás tudtára, hogy már egyetlen falat
sem menne le a torkukon.
A jóllakott csöndet csak az törte meg, hogy a desszert után
mind a négyen Bilagitot ropogtattak. Őket látva a sarokban álló feldíszített fenyőfa is
fellélegzett. – Na, ezek itt ma
nem eszegetik le rólam a
szaloncukrokat – gondolta vidáman. Úgy éjjel tizenegy óra
tájban a vendégférj néhány
erőtlen kísérlet után feltápászkodott a bánatosan nyögdécselő székéből: – De most már
igazán mennünk kell...
– Ugyan, hová siettek? – lehelte bágyadtan a háziasszony.
Férje a váratlan hanghullámok hatására felriadt álmából,
és állapotát meghazudtolva
rikkantotta: – Ezt a kis konyakot már ne hagyjuk itt!
– Jaj, csak egy ujjnyit, mert
kocsival vagyok – tolta oda a
vizespoharát a vendégférj.
A konyak beletörődött a sorsába, és gyorsan elfogyott.
Az előszobában kezdetét vette
a véget nem érő búcsúzkodás,

ami kitűnő alkalmat adott né- te? Szélhámosok, kalóriatolgyüknek arra, hogy meg-meg- vajok áldozatai lettünk...
pihenjenek egymás vállain. Férje ott helyben, szó nélkül
A vendégférj még egyszer biz- elájult, a házias nej pedig hantosította a háziasszonyt arról, gosan felzokogott, mivel neki
hogy aznap éjjel az ő töltött pulykamellecskéjéről
fog álmodni. Az asszonyok újabb szabásmintákat és bejglirecepteket
cseréltek, majd mindannyian további kellemes
ünnepeket kívántak egymásnak. A házigazdák simogatásnak álcázott kézmozdulatokkal kituszkolták vendégeiket a lakásból, s utána szinte azonnal leroskadtak az előszobaszőnyegre. – Aranyos,
mi több, egészséges, jó étvágyú kollégáid vannak –
pihegte az asszonyka.
– Kollégáim? – szuszogta
a csodálkozó férj. – Talán
a te kollégáid, drágám... –
Tévedsz, édesem, mivel
Fotó: pexels-nicole-michalou
én csak ma este ismertem
meg őket – próbálkozott
a jógalégzéssel az asszonyka. eszébe jutott a tömérdek mosogatnivaló. A ház előtt par– Ezek a te kollégáid!
– De hiszen én most láttam koló autóban a vendégférj már
hosszú percek óta próbálta
őket először – mondta a férj.
– Úristen, Aladár! – kékült el saját nadrágtartóját biztonsági
az asszonyka. – Akkor mi vad- övként alkalmazni. Felesége
idegeneket etettünk egész es- karácsonyi türelemmel szem-

lélte hitvese szerencsétlenkedését. – A barátod igazán
jóképű férfi – veszítette el lassan a türelmét a feleség.
– Csodálkoztam is azon, hogy
ez a Balogh mennyire megváltozott
győzte le végül a férj
a nadrágtartót. ̋ Öt
éve, amikor utoljára
találkoztam vele,
még teljesen kopasz
volt. Meg az arca is
valahogy...
– Öt éve nem láttad? – csapta össze
párnás tenyereit a
derék hitves. – Nem
hát! Amióta ideköltöztek erre a fránya
lakótelepre, a Boróka utca ötvenkettőbe, még nem jártam
náluk. A férj végre
megtalálta a slusszkulcsot, s az autó fogaskerekei fájdalmasan följajdultak.
– Stop! – sziszegte
vészjóslóan a hitves.
– Boróka utcát mondtál?
– Igen bólintott spiccesen a
férje. – Jesszusom, Dezső! Ott
a tábla a kapujuk felett! Hiszen ez a Galagonya utca ötvenkettő...

Most érkezett
Kérdésünkre a Mikulás
megnyugtatott minket,
hogy december 6-án este nyolc óráig valmenynyi kormánytag megkapta a virgácsot.
Klári, Peti és Pityuka kérték,
hogy az alaptörvényben még
karácsony előtt rögzítsék, hogy
a gyerek az gyerek.

A Kúria új elnöke elárulta
munkatársunknak, hogy akár
jobb, akár bal felől üt, a
madárka ezentúl neki fütyül.

A kormánypropaganda további erősödését jelzi, hogy a
tihanyi visszhang is Mészáros
Lőrinc tulajdonába került.

Az operatív törzs szerint
Roxane szívének elnyerését
Cyrano az orrát is eltakaró
védőmaszknak köszönheti.

Orbán Viktor lapunknak is eljuttatta üzenetét: kevesebb Zakopane, és több Normafa.

Azokon a településeken, ahol gyermekorvosok kénytelenek felnőttügyeletet vállalni, a
betegek a szuri után bátor oroszlános matricát
kapnak.
Az oldalt összeállította:
Walter Béla

KALENdÁRIUM
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Uralkodók bőven öntöttek magukra az illatból, hogy elfedjék a szagokat

Generációk őrzik a kölni receptjét
A kölni ma egy illatszerfajtára utal, de háromszáz évvel ezelőtt nem köznévként,
hanem a legnépszerűbb márkaként emlegették világszerte. Az Eau de Cologne-t
a világ és főleg Európa királyai, királynői, államférfijai, filozófusai, jómódú
művészei öntötték magukra, mindenféle nem kívánt szagok eltüntetésére.

Dragomán György:
Főzőskönyv

Géczi János:
A rózsa labirintusa

Ha bekövetkezik a legrosszabb,
és a járvány bedönti a könyvkiadókat, Dragomán Györgynek
akkor sem kell tartania a munkanélküliségtől. Mert ő, akárcsak Cserna-Szabó András, bármikor megállják a helyüket a
konyhában, s ha ketten összeállnak, szerintem még Jamie Oliver pizzériáját is lenyomják. Azt
tudtuk eddig is, hogy Dragomán
imád főzni, hiszen saját rovatot
vitt a GoodFoodban, itt viszont
az is kiderül, hogy már kiskorában kezdődött a szenvedély.
Később az írás, vagyis a munka
fáradalmait vezette le vele, ám
egy nap elmosódtak a határok:
a főzésből is mondatok lettek.
Igazi „irodalmi receptkönyvet”
tett le elénk, mert az ételek
mellé novellákat is beszerkesztett. És ez az „őszinte könyv” a
legszemélyesebb mind közül,
hiszen – ki ne tudná – a főzésben mutatkozik meg csak igazán a jellem. Megtudjuk, hogy
milyen eszközök elengedhetetlenek egy alaposan felszerelt
konyhában, külön fejezet taglalja a kenyér és a kovász misztikus kapcsolatát, illetve a házilag készített szörpök titkait.
Evés, ivás, olvasás és írás öröme
vegyül össze ebben a könyvben
egy igazi nagy lakoma erejéig.

Azt eddig is tudtam, hogy a
rózsa elengedhetetlen része az
életünknek. Hiszen ki ne udvarolt vagy engesztelt volna ki
feleséget, barátnőt egy jól irányzott csokorral. Géczi János, mint
ahogy azt a mű alcíme is jelzi,
egy örök jelkép nyomába eredt
ebben a gyönyörű kötetben.
A rózsa mintegy tíz-tizenkétezer
éve kíséri a kultúránkat, s bizony kevés olyan „civilizációs
élőlény” akad, amely ugyanezt
elmondhatja magáról. Talán a
ló, a búza vagy épp a kutya.
A rózsa tehát „sűrű szimbólum
és jelentések gyújtópontjában”
áll, ám a könyv nem is annyira
róla, mint inkább az emberről
szól. Hiszen a „rózsatörténet elsősorban az emberi gondolkodás és képzelet története”. Megismerjük a görögök „rózsaképzetét”, a római istenek és a mindennapi élet rózsáit. Ezenkívül
bemutatja a rózsabor és a rózsafelfújt receptjét, illetve a gyógyászatban játszott szerepét is.
Látjuk majd, hogy korokon átívelve milyen kiváltságos helyet
foglalt el a képzőművészetben, a
költészetben vagy épp az építészetben (rózsaablak).
Színes-illatos kultúrtörténet tüskék nélkül.

Magvető, 448 oldal, 4999 Ft

Athenaeum, 248 oldal, 5999 Ft

Az oldalt szerkesztette: Papp Sándor Zsigmond,
a konyvterasz.hu szerkesztője

Presser Gábor:
Presser könyve
Mit nem adtam volna a nyolcvanas évek végén, amikor nem
volt buli Álomarcú lány vagy
Neked írom a dalt nélkül, hogy
egy kis bennfentes infóhoz jussak az LGT-ről. Mondjuk, belehallgatni egy próbába, vagy
megtudni, miként idomul a zenéhez a szöveg az alkotás folyamán. De hát akkoriban Szatmárnémetiben éltem, tehát kábé olyan messze voltam a Tabántól, mint Makó Jeruzsálemtől. Életem első LGT-koncertje egyben a zenekar búcsúkoncertje is volt a Nyugatiban.
Persze a sors később úgy hozta,
hogy a búcsút sok-sok feltámadás követte. És most itt van
az egész történet a maga kuliszszatitkaival. Presser összegereblyézte a mindenhol írt jegyzeteit, és az első zongoraleckéjétől
az uzsorakölcsönből vett Hammond orgonán át A padlásig
mindent elmesél. Sanzonbizottság, cenzúra, külföldi turnék,
jogdíjak és átverések, színház és
Zorán, Omega és LGT, Kádárkorszak és rendszerváltás. A fiatalságunk és a gyermekkorunk
lekottázva. Háttérsztorik, anekdoták, izgalmas fejezetek egy
korszakot meghatározó zeneszerző életéből. Több mint ötszáz oldal regényeket megszégyenítő emlék és fordulat, és
jövőre jön a második kötet!
Helikon, 524 oldal, 6999 Ft

Zalka Csenge Virág:
Széltestvér és Napkelte
Látszólag csak egy színes mesegyűjtemény Zalka Csenge Virág
legújabb válogatása, ám ennél
sokkal fontosabb vállalkozás.
A mesék rendhagyó családokról
szólnak, vagyis nem arról az
egységről, amelyben a vér szerinti apa, a vér szerinti anya és
közös gyermekeik tömörülnek.
Magyarországon ma minden
ötödik család így vagy úgy, de
eltér a hagyományos modelltől:
egyedülálló szülők, mozaik- és
szivárványcsaládok, örökbefogadások, szülők nélküli gyermekek. És akkor még nem beszéltünk a világ többi tájáról,
ahol a különféle kultúrák tovább színesítik a család fogalmát. A Spanyolországtól Szudánon át a Zöld-foki-szigetekig
ívelő gyűjtemény ezeket állítja a
középpontba. Külön hálás vagyok a „mennyei mostoháról”
szóló izlandi mesének, amely
végre nem kötelező gonoszként
mozgatja a megszokott mesefigurát. Nevelőapaként (vagyis
mostohaként a mesék nyelvén)
nem kevés örömmel olvastam
fel kisfiamnak ezt a ritkaságot.
Ugyanezt a csodát sokan és sokféleképpen átélhetik most karácsony előtt, amikor talán a
legfontosabb a csonkaság helyett a teljesség érzetét átadni a
szeretteinknek.
Móra, 160 oldal, 3999 Ft

Pedig nem egy igényes illatszerész, hanem egy itáliai kereskedő, Johann Maria Farina
alkotta meg a könnyed illatot.
Mivel közel akart kerülni az
akkori Európa leggazdagabb
országához, Franciaországhoz,
Kölnben telepedett le. 1708ban testvérének írt levelében
mesélt az illat születéséről:
„Olyan illatot fedeztem fel,
amely az itáliai tavaszi reggel,
az eső után a hegyekben illatozó nárcisz és narancsvirág illatára emlékeztet. Teljesen
felfrissített, felerősítette az érzékeimet és a képzelőerőmet.”
1709-ben nyitotta meg a Farina gegenüber nevet viselő üzletét és parfümüzemét, amely

Johann Maria Farina 1709ben nyitotta meg parfümüzemét, amely ma is működik

a mai napig működik. Kölni
receptjét a család nyolcadik
generációja is féltve őrzi.
A kölni könnyed citrusos illatot áraszt, először a friss berga-

mot jelenik meg, azt követi a
lágy jázmin és ibolya, amit a
szantálfa és a pézsma illata zár
le. Az Eau de Cologne nevet a
XVIII. század közepétől használják, ekkor indult el világhódító útjára. Napóleon annyira kedvelte – naponta majdnem egy üveggel magára locsolt –, hogy egy olyan csizmát
is csináltatott magának, amelybe belefért az illatszeres üveg.
A család egyik ága a receptúrát kicsit átalakítva a mai
napig gyártja a 4711 nevű,
szintén világhírű kölnit.
Johann Maria Farina 1685.
december 8-án született (meghalt: 1766. november 25.)
Illés Sarolta

Sokarcú Luca: leleplezi a bujkáló boszorkányt is
A Gergely-naptár bevezetése előtt
december 3-án, Luca napján volt
az év legrövidebb nappala. Szent
Lucia, a névadó a III–IV. században élt Szicíliában, hite miatt
mártírhalált halt. Ha Luca napján
a vízbe tett meggyfaág a hónap
végére kizöldül, akkor a lány a
következő évben férjhez megy.
Kék szalaggal átkötött cserépben,
közepén egy gyertyával karácsonyig csírázik a Luca-napi búza.

A kicsírázott szemek mennyisége
a következő év termését mutatja.
A magyarok egy ártó boszorkánynyal, Luca asszonnyal is foglalkoznak ezen a napon. A lassan
készülő Luca széke segít a boszorkányt meglátni. Kilencféle fából,
kerek ülőkével, három lábbal
karácsony estéjére kell elkészülnie, hogy az esti misén, a széken
állva, észre lehessen venni a A háromlábú széknek
kilencféle fából karáhívők közt bujkáló boszorkányt. csonyra kell elkészülnie

A hÓNAP SZüLÖttEI
1802. december 15. Bólyai János matematikus, a „geometria Kopernikusza”,
a nem eukleidészi geometria kidolgozója
1882. december 16. Kodály Zoltán háromszoros Kossuth-díjas zeneszerző,
népzenekutató, zenepedagógus, a Kodály-módszer 2016-tól a szellemi, kulturális
világörökség része
1921. december 31. Ruttkai Éva Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő,
a Butaságom története című film főszereplője
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Nevezetes napok
2020. december 09.
–2021. január 11.

dEcEMBER
9. Labdarúgás világnapja
Nemzetközi korrupcióellenes világnap
10. Emberi jogok napja
MTA Palota felavatása (1865)
Nobel-díjak átadása
(e napon hunyt el Alfred Nobel)
11. Nemzetközi hegynap
az UNICEF születésnapja
(1946)
12. A konyak világnapja
13. Luca napja
A hegedű nemzetközi napja
14. A hűség napja Magyarországon
(1921-es soproni népszavazás
a hovatartozásról)
16. A magyar kórusok napja
(Kodály Zoltán születésnapja)
Pest és Bécs között létrejön
a vasúti összeköttetés (1850)
18. Kisebbségek napja
Magyarországon
Emigránsok nemzetközi napja
19. Pavlics Ferenc holdjárójának
első útja a Holdon (1972)
20. Az emberi szolidaritás
nemzetközi napja
21. Őszi napforduló
– a csillagászati tél kezdete
24. Szenteste
25–26. Karácsony
28. Aprószentek napja
A rágógumi szabadalmaztatása
29. A magyar kártya napja
31. Szilveszter napja

2021. JANUÁR
1. Újév
Béke világnapja
4. Braille-írás világnapja
(Louis Braille születésnapja,
1809)
6. Vízkereszt
A koronázási ékszerek
hazaérkezése (1978)
7. Karácsony a keleti
egyházakban
8. Világirodalom napja

hAVI hOROSZKÓP
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Szeretetidő
Karácsony környékén, bármekkora felfordulás is van a
világban, az emberekben suttogni kezd a szeretet. Megbocsátásról, elfogadásról, háláról,
együttérzésről beszélnek a
bolygók és a csillagképek.
Érdekesen beszélnek hozzánk.
A múlt hónapban arra ösztönöztek, hogy engedjük meg
magunknak a gyökeres változásokat, ne féljünk tőlük. Próbáljunk meg ne ragaszkodni
régi beidegződéseinkhez, a
„mi lett volna, ha?” és a „mi
lesz, ha?” kérdésörvényeibe
beleragadni, amelyek csak idegességet, szorongást keltenek
bennünk. Feltehetjük a kérdést, na jó, de ha sem a múlttal, sem a jövővel nem foglalkozhatunk, akkor min gondolkodjunk, mihez kötődjünk,
mitől érezzük magunkat embernek? Gyökértelenné válunk? A tapasztalat azt mutatja, ha az ember hajlandó
csak egy rövid időre lekapcsolódni a múltjáról és a jövője

tervezéséről, nem aggódni a
jelen miatt, abban a pillanatban képes megélni a tisztán
áramló, feltétel nélküli szeretetet.
Mi a módja? A legegyszerűbb,
ha csak a ki- és belégzésünket
vagy a szívdobogásunkat figyeljük, mindössze öt percig.
Ha egy gondolat vagy érzés
elvonja a figyelmünket, akkor
térjünk vissza a gyakorlathoz,
itt és most legyünk fegyelmezettek. Öt perc sem telik el,
és megjelenik a tiszta, feltétlen
szeretet. Nagyon ismerős érzés
lesz, mintha mindig is ott lett
volna bennünk. Mielőtt bárkivel beszélgetni kezdenénk,
lépjünk be ebbe a légkörbe,
szeretettel hívjuk fel, illetve
fogadjuk a hívását vagy találkozzunk vele.
Minden egyes pillanat, ami
szeretet nélkül telik el, olyan,
mintha meg sem történt volna.
A szeretet légkörében feloldódik az aggodalom, a félelem, a szorongás.

holdfázisok
ÚJHOLD december 14-én 17
óra 16 perckor látható Magyarországon. A holdállások
hatása általában 4-6 órán át érzékelhető. Újholdkor a Hold
elbújik a Nap és a Föld között. Minden hónapban új
irányokat, új célokat, új lendületet hoz. Most a gyógyulás,
gyógyítás, öngyógyítás lehetőségeit adja a kezünkbe. Figyeljük meg, hogyan gondolkodunk és érzünk!
TELIHOLD december 30-án hajnali 4 óra 27 perckor jelenik meg az égbolton. Teliholdkor a Föld kerül a Nap
és a Hold közé. A kiteljesedést, az összegzést jelképezi.
Érdemes visszatekinteni az elmúlt egy hónapra. Próbáljuk értelmezni a jó és rossz élményeket, mit tanultunk
belőlük. Semleges érzelemmel érdemes elengedni, ami
nem szolgál bennünket. Hangolódjunk rá a múlandóban
lévő halhatatlanra.

hAVI hOROSZKÓP

NYILAS (11. 21.–12. 21.) – Pozitív tulajdonságai felerősödnek. Ha szeretetről van szó, azt szórja szét, ha
a tudására van szükség, azzal segít. Optimista, lelkes
természete másokat is magával ragad. Érdekli a világban zajló dolgok filozófiai, spirituális háttere.
Nagy ívű tervei is most ezek kutatására irányulnak.
A felfedezéseit szóban vagy írásban átadja majd környezetének.
Belépve a Bak jelébe, a nagylelkűségéhez megfontoltság, következetesség társul.

IKREK (05. 20.–06. 21.) – A mozgékony, sokszínű
Ikrek információéhsége mellett szeretetigénye is
felerősödik. Vágyik a beszélgetésekre, hallani
akarja ismerősei, barátai hangját, tudni akarja, mit
éreznek, gondolnak. A kommunikáción, főleg a
hangján keresztül tudja legjobban kifejezni szeretetét, ezt várja a környezetétől is. Nagy tervei az élet kommunikációs területeire irányulnak, több irány is megjelenhet. A Bak
jelében szerteágazó érdeklődése keretet kap.

BAK (12. 21.–01. 19.) – A komoly, megfontolt, kitartó
Bak önmagába vetett hite megerősödik, rejtett optimizmusa megjelenik. Az örök félelme, hogy nem
tud megfelelni az elvárásoknak, alábbhagy. Sikerül
megmutatnia érzékeny énjét, amely a környezetében szeretet kelt. A saját jelébe lépve emiatt átélheti, hogy csak a szeretetből fakadó bölcsességnek van értelme.
Távlati terveiben olyan irányt határozzon meg, ahol jó vezetői
képességeit alkalmazni tudja.

RÁK (06. 21.–07. 22.) – Érzelmekben gazdag időszak
jön el az amúgy is érzékeny Rák életében. A nagylelkűség, együttérzés, a gondoskodás felerősödik
benne. Ragaszkodik a kapcsolataihoz, a családjához. Mindent megtesz, hogy a szeretett ember jól
érezze magát a környezetében. A tehetsége bámulatra méltó, de konvencionális gondolkodása gátolhatja a kibontakozásban. Nagy ívű terveiben szerepeljenek járatlan utak. A Bak
jelében elkezdődhet a tervek kidolgozása.

VÍZÖNTŐ (01. 19.–02. 18.) – Az újító, a tisztázásra
törekvő Vízöntő most nehezen viselheti a bezártságot. Igénye van arra, hogy a világban zajló eseményeket megbeszélje tapasztalt emberekkel. Sőt
a sci-fi irodalomból is meríthet információt. Az ismereteit azonnal megosztja a közösségi hálón.
A kreativitását mindig mások érdekében mozgósítja, így fejezi ki
szeretetét. Nagy ívű tervei a világmegváltásról szólnak. A Bak
jelébe lépve koncentráltabbá válik.

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) – Az Oroszlán a szeretet
jelképe. Ebben az időszakban az önmagába vetett
hite is megerősödik. Meg tudja mutatni, mekkora
a szíve, és igazi vezetővé válhat, aki megérzi, hogy
a környezetében kinek mire van szüksége, indirekt
módon, feltétlen szeretettel irányít. Nagy terveiben
szerepelhet olyan irány, amelyben előadói képességeit meg tudja
mutatni, akár a színpadon, akár az üzleti életben. A Bak jelében
összeszedett, mértéktartó emberré válhat.

HALAK (02. 18.–03. 20.) – A nagyon érzékeny, intuitív, nagylelkű Halak a szeretet idejében rendületlenül árasztja magából a szeretetet. Főleg a
gyermekek, a fiatalok körében a feltétel nélküli
szeretete visszahangra talál. Az elesetteken való
segítés szándéka, az alaptermészetéhez tartozó szeretetteli szolgálat nem ismer határokat. Nagy ívű terveinek alapja,
hogy a világban minden lehetséges, minden megoldható. A Bak
jelébe lépve határozottabb keretet kap az élete.

SZŰZ (08. 22.–09. 23.) – A rendezett Szűz a szeretetét
is kiszámíthatóan fejezi ki. Lelki segítségért Szűz
jelű terapeutához érdemes fordulni, mert ő a szakmájának minden apró részletét, illetve a kapcsolódó tudományos területek is mélységeiben ismeri,
ezért a terápiában a legmegfelelőbb módszert alkalmazza. Nagy ívű terveiben a rendszerek felépítése, a szolgálat, az
emberek segítése szerepeljen. A Bak jelében megérti, hogy az élet
nem csak a munkáról szól.

KOS (03. 20.–04. 19.) – A Kos lendületesen, nagy
hévvel fejezi ki szeretetét, de a lelkesedése annyi
energiát vesz el tőle, hogy a kezdeti hév gyorsan
lankad. Képes lendületbe hozni a környezetét. Ha
az önmegismerésből fakadó tapasztalatait megosztja
társaival, rengeteg embernek tud segíteni. Nagy ívű
terveit azonnal felvázolja, a részletek kidolgozása viszont gondot
jelent számára. A Bak idejében a részletek kivitelezését is meg
tudja tervezni.

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) – Ebben az időszakban az
igazság és a törvényesség bajnokává válhat, ami
egyáltalán nem idegen egyensúlyra törekvő személyiségétől. Emberbaráti szeretetét, együttérzését
gond nélkül ki tudja fejezni, képes a feltétlen szeretetre. Most az emberek közötti feszültségek elcsitítására bevetheti mediátori adottságait. Nagy ívű terveiben a
művészi és diplomáciai tehetségét érdemes előtérbe helyeznie.
A Bak jelében komolyabbá, megfontoltabbá válik.

BIKA (04. 19.–05. 20.) – A Bika ragaszkodik a biztonsághoz, akkor is, ha a szeretetről van szó. Megteremti azt a szeretetteli környezetet – lehet ez egy
olyan üzlet, ahol a szépséggel, természetes gyógymódokkal foglalkozik –, ahova az emberek szívesen
járnak. Nincsenek nagy ívű tervei, de mivel tehetsége, kreativitása nyilvánvaló, ő szerepel mások nagy terveiben.
Érdemes lenne a lehetőségeken elgondolkodnia. A Bak keretei
között lelki és anyagi biztonságát is megélheti.

SKORPIÓ (10. 23.–11. 22.) – Igénye lehet a visszahúzódásra, szívesen belemerül olyan témákba, amelyek a hitről, az elmúlásról, a lélek mélységeiről
szólnak. A szeretet határtalanságát vélhetően az
elmúláson keresztül képes mélyen átélni. Érdemes
nagy ívű terveket szőni az üzleti életben, semminemű
félelem ne térítse el a céljaitól. A Bak jelében békés keretek közé
kerül az energiája, ilyenkor érzelmi kilengések nélkül tudja kifejezni a benne lévő mély szeretetet.
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Bolygók, bolygóállások

December 13–14-én hajnali
kettő körül az éjszakai égboltot elárasztják a hullócsillagok,
óránként több mint száz meteor ég el a Föld légterében
(ezeket látjuk hullócsillagoknak). Bolygónk évente hétszer
halad át egy üstököst vagy egy
kisebb bolygót követő meteorrajon, a decemberi Geminida
rajt a Phaeton kisbolygó hagyja maga után. Az éjszakai égbolton, déli irányban a vöröslő
Marsot látjuk, idén elég közel,
62 millió kilométerre van
tőlünk. A Mars az emberben is
működő erőt és energiát, a

Az Orion csillagkép

lendületet jelképezi. A Halak
csillagképben a régi kötődések, kapcsolatok tisztázását,
helyretételét mozdítja elő.
Téli estéken a keleti égbolton
az Orion csillagkép rajzolódik
ki, amelynek csillagai két trapézt formálnak, keskeny oldalukat három, egymáshoz közel
álló övcsillag köti össze.
Az alfa csillaga, a Betelgeuse
tartja a Tejutat. Az asztrozófia
szerint az Orion, a beavatást
jelképező egyik csillagkép,
sorsunk vállalására hívja fel
mindannyiunk figyelmét.

Színes csillagászat
December 21-én, a téli napfordulón, a csillagászati tél
kezdetén túl egy húszévente
létrejövő fényes találkozásnak,
a Jupiter–Szaturnusz együttállásának lehetünk szemtanúi.
Napnyugta után délnyugati
irányban tiszta időben szabad
szemmel is követhető, ahogy a
fényes Jupiter közeledik és
találkozik a halványabb Szaturnusszal, a Bak csillagkép
fejcsillagainál. A két bolygót
sorsbolygóknak tartják, a Jupiter a szeretet bölcsességét, a
Szaturnusz a tapasztalatok
bölcsességét jelképezi. Jézus
születéséhez is ezt a bolygóállást kötik. Évszázadokon keresztül úgy hitték, hogy egy
üstökös vagy nova jelezte, de

éppen egy magyar csillagász,
Teres Ágoston (1931–2007)
vélte bizonyítottnak, hogy a
három királyokat a Jupiter–
Szaturnusz együttállás vezette
a betlehemi istállóhoz. Ma a
Bak csillagainál, akkor a Halak csillagkép felfelé úszó halánál jött létre. E bolygóállás
egybeesett az új világév kezdetével. Az ókeresztények körében a stilizált hal jelezte a
titkos összetartozást. A felfelé
úszó hal halvány csillagai a felemelkedést, a magasabb szintű létezés lehetőségeit szimbolizálja a mai napig. Sokak
szerint Jézus személyében a
mindenséget átható bölcsesség, a feltétlen szeretet öltött
testet i. e. 7-ben.

Az oldalt írta és összeállította: Illés Sarolta
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